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FUNCTIEBESCHRIJVING 

1. Functiegegevens 

Functietitel:                                      GIS-COÖRDINATOR 

Niveau A Rang Av Beleidsmedewerker A1a-A1b-A2a 

Functiefamilie: Technische experten  Functienummer: I40007 

2. Doel van de functie 

Uitvoeren van coördinerende taken en technische taken zodat een kwaliteitsvol GIS bij de klanten (voornamelijk 
lokale besturen) van eGov wordt uitgebouwd. 

3. Plaats in de organisatie 

Departement Interne Organisatie 

I40 - eGov 

De eerste evaluator is het de projectverantwoordelijke GIS 

Dit is geen leidinggevende functie. 

4. Basisresultaten van de functie 

1. Het programma rond GIS bij de klanten inrichten, opvolgen en bijsturen in samenspraak met de 
verschillende belanghebbenden zodat GIS optimaal bijdraagt aan een efficiënte werking en betere 
dienstverlening. Taken: 
- De lange termijnvisie en -strategie rond GIS ontwikkelen, opvolgen en bijsturen 
- De lange termijn visie en –strategie vertalen in meerdere concrete realiseerbare projecten 
- Andere werknemers van eGov of de klanten aansturen en coachen in het co-creëren van het 

programma 

2. Projecten rond GIS inrichten, opvolgen en bijsturen in samenspraak met de belanghebbenden zodat alle 
projectaspecten optimaal worden beheerd. Taken: 
- Business Case, tijd, scope (wat en hoe), middelen, randvoorwaarden, communicatie van projecten 

definiëren en verder beheren 
- Werknemers van eGov of de klanten aansturen en coachen in het uitvoeren van projecttaken 

3. Expertise opbouwen, onderhouden en inzetten zodat een kwalitatieve inhoudelijke aanpak en 
implementatie van GIS wordt gegarandeerd. Taken: 
- Opvolgen van, en het spelen van een intermediaire rol in de verschillende aspecten van GIS 

(regelgeving, technologie, organisatie,…), informatiebeheer en meer algemeen e-government, door 
participatie in werkgroepen, opleidingen, infosessies georganiseerd door VVSG, Informatie 
Vlaanderen, VVP, V-ICT-OR, dienstenleveranciers, en andere. 

- Opvolgen van de initiatieven binnen eGov (ICT, IVC, Informatieveiligheid, Archief- en 
informatiebeheer..) en provinciaal GIS-beleid 

- Opvolgen en inrichten van initiatieven  in verband met informatiedeling (oa. hergebruik, open data,...), 
informatieanalyse en smart cities 

- De klanten rond GIS en informatiebeheer sensibiliseren, opleiden en informeren 
- Het verzorgen van het relatiebeheer met dienstenleveranciers 
- Het zelf uitvoeren van databeheer (GIS en andere data) 
- Het zelf uitvoeren van GIS-applicatiebeheer 
- Het verzorgen van GIS-eerstelijnsondersteuning 
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4. Bestaande dienstverlening optimaliseren en nieuwe dienstverlening initiëren in samenspraak met de 
verschillende belanghebbenden, zodat eGov efficiënt en op maat haar klanten bedient. Taken: 
- Individuele of gemeenschappelijke (GIS-)gerelateerde noden en opportuniteiten bij lokale besturen 

detecteren en vertalen in een aangepast dienstverleningsaanbod 
- Bestaande ondersteuningsprocessen doorlopend evalueren, structureren en verbeteren 
- Prospectie uitvoeren bij nieuwe klanten(groepen) 

5. Nodige competenties 

5.1. Vijf kerncompetenties 

Band met de werkgever Je functioneert zoals de werkgever dat verwacht en sluit je aan bij zijn missie, filosofie, 
engagement, sociale en ethische normen. 

cluster Houding aannemen 

Klantgericht zijn Je probeert op elk moment de behoeften, gevoeligheden en wensen van de interne en externe 
klant in te schatten. Je stemt je denken en handelen daarop af. 

cluster Omgaan met mensen 

Verantwoordelijkheidsgevoel Je neemt steeds de verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en geeft hierin het goede 
voorbeeld. 

cluster Houding aannemen 

Creativiteit Je komt met vernieuwende en bruikbare oplossingen voor problemen of kansen in je functie. 
cluster Denken 

Welzijn, milieu, duurzaamheid Je houdt je aan de voorschriften rond welzijn op het werk, interne milieuzorg en duurzaamheid 
en je helpt mee om het WMD-beleid en de WMD-doelstellingen te realiseren. 

cluster Houding aannemen 

5.2. Tien functiespecifieke competenties 

Competenties gebonden aan de functiefamilie ‘technische experten’ 

Inzetten van vakkennis Je gebruikt gedetailleerde kennis en deskundigheid bij je taken en je neemt vlot nieuwe 
vakinformatie in je op. 

cluster Uitvoeren 

Knelpunten ontleden Als je met een knelpunt te maken krijgt, bestudeer je dat eerst nauwkeurig om het op te lossen 
en in de toekomst te vermijden. 

cluster Denken 

Kritisch benaderen Je controleert kennis en informatie altijd op betrouwbaarheid en bruikbaarheid. 
cluster Denken 

Zin voor kwaliteit Je streeft naar de hoogste nauwkeurigheid en kwaliteit bij de uitvoering van je opdrachten. 
cluster Uitvoeren 

Initiatief nemen Je ziet regelmatig mogelijkheden om je functie beter in te vullen en je wacht niet om die kansen 
met beide handen aan te nemen. 

cluster Organiseren 

De vijf extra competenties zijn: 

Communiceren Je gebruikt correcte, heldere taal bij je contacten met mensen en in allerhande media, in de stijl 
die de werkgever voorschrijft. Je kan naar die mensen ook goed luisteren. 

cluster Omgaan met mensen 

Samenwerken Je bent in staat om als volwaardig lid van een team te functioneren en je draagt effectief bij aan 
een gezamenlijk resultaat. 

cluster Omgaan met mensen 

Doelen stellen Je bent in staat een beeld te ontwikkelen van de toekomst. Je maakt het concreet en 
meetbaar, en je kan je denken en doen daarop afstemmen. 

cluster Denken 

Resultaatgericht werken Je bent gericht op het bereiken van doelen en resultaten volgens de gemaakte afspraken en 
binnen de afgesproken tijd. 

cluster Uitvoeren 

Zelforganisatie Je kan je eigen taakuitvoering zodanig organiseren dat je de afgesproken resultaten op tijd en 
kwaliteitsvol behaalt. 

cluster Organiseren 

5.3. Technische competenties 
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Algemene ICT-kennis gevorderd voor indiensttreding 

Geo-informatiebeheer gevorderd voor indiensttreding 

Informatiebeheer basis voor indiensttreding 

6. Vereiste specifieke kennis en vaardigheden 

Programma- en projectmanagement 

Werking lokale besturen 

7. Functiespecifieke selectievoorwaarden 

7.1. Voorwaarden voor kandidaten via aanwerving:  

1. Diplomavoorwaarde: - master in een Geo ICT-richting (geografie, bio-
ingenieur, industrieel ingenieur, geologie,…) of; 

- andere master met 2 jaar relevante ervaring in een 
GIS-functie 

2. Ervaringsvoorwaarde: - indien master in een Geo ICT-richting: geen ervaring 
- indien geen master in een Geo ICT-richting: 2 jaar 

relevante ervaring in een GIS-functie 

7.2. Voorwaarden voor kandidaten via bevordering: 

1. Diplomavoorwaarde: Geen diplomavoorwaarde 

2. Ervaringsvoorwaarde: 3 jaar relevante ervaring in een GIS-functie 

7.3. Voorwaarden voor kandidaten via interne mobiliteit: 

1. Diplomavoorwaarde: Geen diplomavoorwaarde 

2. Ervaringsvoorwaarde: 3 jaar relevante ervaring in een GIS-functie 

7.4. Bijkomende voorwaarden voor alle kandidaten: 

- uiterlijk op de aanstellingsdatum in het bezit zijn van een rijbewijs B 
- je beschikt over een eigen wagen ten behoeve van dienstverplaatsingen 

8. Functiewaardering 

Autonome beslissingsbevoegdheid: gemiddeld, beslissingsbevoegdheid tot en met bepaling aanpak specifieke 
projecten (afgestemd met de project-belanghebbenden). 

Verantwoordelijkheid: gemiddeld, verantwoordelijk voor projecten met gemiddelde budgettaire impact. 

Interne en externe contacten: eerste contactpunt tussen klant en eGov 

9. Datum opmaak: 18/04/2019 

10. Datum goedkeuring: 9/05/2019 Goedkeuring vanwege de Deputatie 

 


