
 
 

Functieprofiel 

IT medewerker helpdesk  

C1-3 

 

Functietitel Technisch medewerker dienst IT/GIS 

Clusters Organisatiecel 
Je werkt binnen een geïntegreerde ondersteunende dienst voor stad, 
OCMW, Zorg en de regionale Woondienst. 

Plaats in het organogram Als IT medewerker helpdesk rapporteer je aan de organisatiecoach en 
werk je nauw samen met de andere leden van het team digitaal. 

Niveau C 

Weddeschaal C1-3 

 

Doel van de functie 

Als IT medewerker helpdesk heb je een ondersteunende functie binnen team digitaal.  Je bent het 

eerstelijns aanspreekpunt van de helpdesk IT. Je voert zelfstandig je opdrachten uit binnen de 

domeinen IT, data en occasioneel ook GIS. Je werkt oplossingsgericht en kan de juiste prioriteiten 

stellen. Je werkt nauwkeuring en gestructureerd met data. Je verzorgt ook een deel van de dagelijkse 

administratie van team digitaal zoals bestellingen, stockbeheer,...  

Vanuit team digitaal kijken we naar onze organisatie met een ruime en innovatieve bril. We streven 

naar een digitale toekomst en motiveren andere medewerkers om samen te evolueren en te 

vernieuwen. Binnen ons team heb je nog 4 collega’s: de organisatiecoach, de expert digitalisering, de 

systeembeheerder en de expert service desk.  

Resultaatsgebieden 

Jouw resultaatsgebieden zijn: 
 

1. Snel en efficiënt helpdeskmeldingen, problemen en/of storingen oplossen. 
2. Je voert onderhouds- en serviceopdrachten uit binnen een voorziene planning. 
3. Je verzorgt de administratieve ondersteuning van team digitaal (bestellingen, 

repetitieve rapporten, controle van terugkerende facturen…). 
4. Je verzorgt de data-input van diverse applicaties bijvoorbeeld GIS-gerelateerd of 

binnen specifieke software en kan hierbij ook kleine data-analyses uitvoeren of de data 
hiervoor aanleveren aan de projectbeheerder.  

5. Zelfstandig kleine projecten uitvoeren of deze in teamverband uitvoeren. Hiervoor 
gebruik je jouw specifieke kennis over de technische materie en deel je deze met je 
collega’s. 

6. Indien nodig collega’s bijstaan met allerhande technische werkzaamheden. Je stelt 
je daarbij multifunctioneel op en ondersteunt elkaar binnen verschillende technische 
disciplines.  

  



 
 

Profiel 

1/ Kennis 

-  Je beschikt over een zeer grondige kennis van Office-toepassingen en Windows (clients en 

servers). 

- Je hebt noties van VMWare en netwerkbeheer. 

- Je beschikt over een goede vakkennis van GIS-gerelateerde toepassingen en databases of bent 

bereid je hierin op korte termijn bij te scholen (bv. Q-GIS, ArcMap,…). 

- Je bent bereid kennis op te doen over de structuur en de werkingscultuur van de lokale overheid 

en houdt rekening met de geldende regels inzake informatieveiligheid. 

- Enige kennis van scripting (bv. PowerShell), HTML, CSS, WordPress, Drupal,… is een voordeel. 

- Goede kennis van de recente hard- en softwareontwikkelingen. 

 

 

2/ Competenties 

 

Omgaan met 
informatie 

Informatie integreren Leggen van verbanden tussen verschillende 
gegevens, genereren van alternatieven en trekken 
van sluitende conclusies 

 Informatie analyseren Gericht analyseren van gegevens en kritisch 
beoordelen van informatie 

Omgaan met 
taken 

Problemen oplossen Omgaan met en zelfstandig oplossen van 
problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren 
van de oplossing 

 Werk structureren Structureren van het eigen werk door prioriteiten te 
stellen en een veelheid aan verschillende taken op 
een systematische manier uit te voeren 

Omgaan met 
medewerkers 

Kennis en informatie 
delen 

Tonen, overbrengen en delen van kennis, inzichten 
en werkwijzen 

 Ondersteunen Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie 
uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks 
functioneren 

Omgaan met 
relaties 

In team werken Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar 
mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan 
de oplossing van conflicten tussen collega’s 

 Servicegericht handelen Interne en externe klanten op een transparante, 
integere en objectieve manier begeleiden, hen een 
persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve 
contacten onderhouden 

Omgaan met 
eigen 
functioneren 

Inzet tonen Zicht en volle inzetten voor het werk door steeds het 
best van zichtzelf te geven, hoge kwaliteit na te 
streven en door te blijven doorzetten, ook bij 
tegenwerking 

 Zich aanpassen Een flexibele houding aannemen ten aanzien van en 
inspelen op veranderende omstandigheden en 
diverse situaties 

 

Verruimende bepalingen 

Je bent flexibel in de werkuren en bent ook buiten de werkuren bereikbaar voor acute en dringende 

interventies. 

 

Je houdt bij het uitvoeren van je taken rekening met confidentialiteit en de AVG-verordening.   



 
 

Taakprofiel 

Eerstelijns helpdesk IT 
Doel: Snel en efficiënt helpdeskmeldingen, problemen en/of storingen oplossen. 
 
Dit houdt onder meer volgende taken in:  

- instaan voor het opvolgen en afhandelen van meldingen in de IT-helpdesk; 
- loggen van je werkmethode en communiceren naar de medewerkers; 
- instaan voor een klant- en resultaatgerichte aanpak; 
- meewerken aan het up-to-date houden van de IT-service catalogus; 
- mee zorgen voor de continuïteit van de Service Desk door binnen het team goede afspraken 

te maken over verlof of afwezigheid; 
- toezicht houden op de kwaliteit van de eigen processen en eigen (interne) dienstverlening, de 

naleving van wetgeving, beslissingen en de deontologie; 
- zorg dragen voor efficiënte werkmethoden, ondersteunende systemen en rapporteringen. 

 
Onderhoud en service 
Doel: Je voert onderhouds- en serviceopdrachten uit binnen een voorziene planning. 
 
Administratie 
Doel: Je verzorgt de administratieve ondersteuning van team digitaal (bestellingen, repetitieve 
rapporten, controle van terugkerende facturen,…). 
 
Dit houdt onder meer volgende taken in:  

- ondersteunen van de budgethouder of kredietverantwoordelijken door (terugkerende) 
opdrachten op te volgen: bestellen van courant materiaal, aanvullen van stock, controle van 
facturen binnen raamopdrachten of licentiecontracten,…; 

- aanmaken en opvolgen van ontwerp besluiten voor de bestuursorganen; 
- ondersteunen van semi-automatische flow binnen applicaties bv. aanlevering voor 

boekhouding vanuit applicaties,… 
 
Data en GIS 
Doel: Je verzorgt de data-input van diverse applicaties bijvoorbeeld GIS-gerelateerd of binnen 
specifieke software. 
 
Dit houdt onder meer volgende taken in:  

- ingeven of automatiseren van de ingave van grotere hoeveelheden data; 
- data lokaliseren, inventariseren, indexeren en indien mogelijk (geografisch) beschikbaar 

stellen van medewerkers op andere diensten; 
- up to date houden van data; 
- kleine data-analyses uitvoeren of de data hiervoor aanleveren aan de projectbeheerder of 

collega’s binnen team digitaal; 
- je verzorgt de back-up van de databeheerder van de sociale dienst door op regelmatige basis 

samen de werkwijzen en procedures te overlopen. 
 
Projectwerk 
Doel: Zelfstandig kleine projecten uitvoeren of deze in teamverband uitvoeren. Hiervoor gebruik je jouw 
specifieke kennis over de technische materie en deel je deze met je collega’s. 
 
Dit houdt onder meer volgende taken in:  

- zelfstandig uitwerken van toegewezen projecten; 
- werken in teamverband; 

- mee inzetten op een goede communicatie binnen het projectteam; 
- mee opvolgen van de voortgang van het project en de tussentijdse terugkoppeling naar de 

projectbeheerder. 

Technische ondersteuning 

Doel: Indien nodig collega’s bijstaan met allerhande technische werkzaamheden.  
 
Dit houdt onder meer volgende taken in:  



 
 

- mee uitvoeren van grotere hardware- of software-installaties; 
- diverse ondersteunende werkzaamheden binnen de netwerkomgeving van de geïntegreerde 

dienst; 
- eenvoudige of repetitieve programmeeropdrachten. Indien nodig kan je hiervoor bijkomende 

opleiding volgen.  
 
 
 


