Het lokaal Bestuur Temse organiseert een selectie voor de functie van:

Adviseur ICT & projectwerking
(B4-B5)
Contractueel, voltijds
Onbepaalde duur
Functie
•
Je bouwt mee aan een klantvriendelijke, gestructureerde en moderne informaticadienst, voor zowel interne
medewerkers als de burger
•
Je verleent advies bij de projectmatig verantwoorde aanschaf van het informaticamateriaal en zorgt voor de integratie
hiervan
•
Je gaat samenwerkingsverbanden aan met partners teneinde oplossingen, die passen in het huidig tijdsbeeld en
beleid, aan te kunnen bieden
•
Je ondersteunt en adviseert je medewerkers in verband met opleidingen voor eindgebruikers en bied je hulp bij het
uitvoeren van de wettelijke opdracht in verband met informatieveiligheid
•
Ook het dagelijkse beheer van hardware en software valt onder jouw bevoegdheid.
Profiel
- je hebt een bachelorsdiploma
- je hebt minimaal 2 jaar relevante beroepservaring als informaticus
- je hebt een grondige kennis van pc-pakketten, besturingssystemen, netwerkbeheer, hardware en softwarespecificaties
en -evoluties
- je hebt kennis van projectmanagement
Wij bieden je
Een uitdagende job met verantwoordelijkheid in een dynamische werkomgeving en een aantrekkelijk loon op B4/5-niveau.
Lokaal Bestuur Temse biedt je ook sociale voordelen zoals maaltijdcheques, fietsvergoeding, tussenkomst openbaar vervoer
voor woon-werkverkeer, hospitalisatieverzekering en een 2de pensioenpijler.
Het bestuur rekruteert op basis van kwaliteit ongeacht leeftijd, geslacht, origine, religie, geaardheid of handicap.
Heb jij interesse voor deze functie?
Je kan de infobrochure voor deze functie raadplegen op www.temse.be of meer informatie opvragen via personeel@temse.be
of op het nummer 03 710 12 23. Je kan je kandidaat stellen tot donderdag 9 juli 2020.
Op donderdag 2 juli om 18u30 organiseren we een informatieavond over deze en andere vacatures bij
Lokaal Bestuur Temse.
Afhankelijk van de coronamaatregelen gaat deze fysiek of virtueel door. Daarom is inschrijving verplicht.
Meer info en inschrijving:
Personeelsdienst Lokaal Bestuur Temse
E personeel@temse.be; T03 710 12 23

De functie is vacant voor onmiddellijke aanstelling.
De geslaagde kandidaten worden eveneens opgenomen in een wervingsreserve.
Laatstejaarsstudenten, die reeds 2 jaar relevante beroepservaring hebben, worden toegelaten tot de selectieprocedure
indien zij binnen een termijn van maximum 6 maanden deelnemen aan eindexamens voor het behalen van hun diploma.

