
FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS 

Graad: Bv 

Functienaam: consulent ICT - GIS 

Afdeling: Organisatie 

Rechtstreeks leidinggevende: diensthoofd ICT 

 

2. TAAKOMSCHRIJVING 

2.1 Generiek 

Dienstverlening Instaan voor een vlotte, correcte en klantgerichte 
multikanaal dienstverlening  

Verzekeren van de continuïteit van de dienstverlening  

Administratie Zorgvuldig uitvoeren van administratieve en financiële 
taken 

Instaan voor de registratie, het klassement en de 
archivering van documenten 

Nauwgezet samenstellen, uitwerken en opvolgen van 
dossiers en activiteiten 

Meewerken aan het voorbereiden, uitvoeren en 
evalueren van beleidsbeslissingen 

Kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling Constructief meewerken aan verbeterprojecten 

Actief aanbrengen van verbetersuggesties m.b.t. de 
administratieve processen 

Communicatie en expertise Actief participeren aan  werkoverleg 

Hanteren van een duidelijke en eerlijke interne en 
externe communicatiestijl 

Bereid zijn tot levenslang leren met het oog op het 
opvolgen van trends en evoluties in de sector 

Netwerken Dienstoverschrijdend samenwerken met interne en 
externe partners 

Uitbouwen van een efficiënt netwerk binnen de eigen 
sector 

Andere Uitvoeren van polyvalente taken op vraag van het 
diensthoofd 

 

 

2.2 Functiespecifiek 

Dienstverlening 
 

Meewerken aan de uitbouw van een klantgerichte, 
interne helpdesk voor de gemeente, het OCMW, de 
buitenschoolse kinderopvang, de bibliotheek, de 
gemeenteschool en de technische dienst met het oog 
op een excellente, probleemoplossende 
dienstverlening 

Opvolgen van de GIPOD- richtlijn / ingeven van 
signalisatievergunningen en wegomleidingen op het  
GIPOD-platform via GIS Up-to-date houden van alle 



GIS-databases en tekeningen 
Opladen van nieuwe RUP’s 
Instaan voor het register van:  (trage) wegen, grachten 
en onbebouwde percelen 
Fungeren als aanspreekpunt voor vragen  

Administratie Zorgvuldig omgaan met alle ICT- en telefoniemiddelen 

Onderhouden van hard- en software 

Onderhouden van netwerken 

Kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling Opvolgen van en rapporteren over de ICT-behoeften 
van de organisatie 

Proactief inspelen op relevante trends en evoluties 

Meewerken aan het informatieveiligheidsbeleid en 
uitwerken/begeleiden van de nodige acties 

Fungeren als GIS-coördinator 

Communicatie en expertise Technisch beheren en ondersteunen van website, 
intranet, e-loket, interne communicatiesystemen en 
social media accounts 

Verzorgen van interne ICT- opleidingen 

Documenteren van software en infrastructuur 

Netwerken Participeren aan de collegagroep ICT binnen het 
intergemeentelijke samenwerkingsverband Achtkant 

 

3. COMPETENTIEPROFIEL 

3.1 Gedragscompetenties 

Integriteit – voorbeeldig handelen 

Klantgerichtheid – proactieve dienstverlening 

Loyaliteit – begrip opbrengen voor de belangen, de opdracht en de handelswijze van de organisatie 

Samenwerken – stimuleren van de samenwerking binnen de eigen dienst/het team en binnen de organisatie 

Verantwoordelijkheidszin – zich inspannen om het vooropgestelde doel te bereiken 

Zelfstandigheid – zelfstandig werken en verantwoordelijkheid opnemen  

Initiatief – aangaan van uitdagingen 

Flexibiliteit – zich kunnen aanpassen om de doelstellingen te bereiken 

Probleemoplossend vermogen – analyseren van oorzaken en werken vanuit een anticiperende houding 

Analytisch vermogen – alternatieven onderzoeken, verklaren en integreren 

Communicatie – zorgen voor dialoog 

Plannen en organiseren – prioriteiten stellen en meerdere projecten coördineren 

 

3.2 Kennisgebonden competenties: generiek 

Talenkennis Uitstekende beheersing van het Nederlands 

Computerkennis Goede kennis van MS Office  

Te verwerven: grondige kennis van de specifieke software van de betrokken 
diensten 

Andere specifieke kennis Goede kennis van de werking en de cultuur van een lokaal bestuur 

Goede kennis gemeentedecreet  

Te verwerven: grondige kennis van de wetten, reglementeringen en richtlijnen 
die betrekking hebben op de eigen dienstverlening 

 

3.3 Kennisgeboden competenties: functiespecifiek 



Goede kennis van netwerkbeheer 

Goede kennis van besturingssoftware 

Goede kennis van databeveiliging 

Goede kennis van servers en cloudcomputing 

Goede kennis van ITIL, LAN, WAN, WIFI, VPN, RDC, GIS, … 

Basiskennis van de wet op de overheidsopdrachten 

 

4. BIJKOMENDE OPMERKINGEN 

Deze functiebeschrijving is niet beperkend en kan steeds worden aangepast aan nieuwe evoluties of 
organisatorische accenten binnen de gemeente. 

 

5. GOEDKEURING 

Beslissing dagelijks beheer 09 januari 2019  

 


