
 

 

 

Managementondersteuner (m/v/x) voor de Stafdienst 
Informatie- en Communicatietechnologieën  
OF voor de Algemene Directie Humanisering van de 
Arbeid 
 

Jobinhoud 

Je ondersteunt de directie en het management van de stafdienst ICT of de Algemene Directie 

Humanisering van de Arbeid (AD HUA) op organisatorisch, inhoudelijk, administratief en beleidsvlak. 

In samenspraak met je leidinggevende en je collega’s kan je takenpakket bestaan uit de volgende 

taken:  

- Je neemt deel aan projecten, volgt projecten op, coördineert deze en je beantwoordt vragen. 

Je brengt verslag uit over de voortgang van de projecten bij je hiërarchische meerderen en je 

geeft presentaties over de stand van zaken van de projecten. 

o Binnen de AD HUA volg je één of meerdere transversale projecten op. Mogelijke 

transversale projecten zijn: kwaliteitsmanagement, interne controle, General Data 

Protection Regulation, …  

o Binnen de stafdienst ICT volg je verschillende projecten en change management 

binnen de stafdienst op. 

 

- Je staat mee in voor de verdere ontwikkeling van interne controle. Je geeft ondersteuning 

aan de verschillende diensten bij de opmaak van de processen, je schrijft werkprocedures uit 

en je actualiseert, optimaliseert en harmoniseert deze. Je coördineert verbeteringsacties en 

documenteert deze verbeterde manier van werken. De rapportage van de processen is hierbij 

essentieel. Je staat in voor de verspreiding van deze processen binnen de dienst. 

 

- Voor de bestaande en goedgekeurde procedures houd je toezicht op de toepassing en de 

kwaliteit ervan. Je lanceert suggesties voor het optimaliseren van de werkprocessen en ter 

verbetering van de dienstverlening en de organisatie van de dienst in het algemeen. 

 

- Je beantwoordt interne en externe vragen. Intern sta je collega’s en andere diensten te woord. 

Extern krijg je soms vragen van andere FOD’s of de beleidscellen van het kabinet. 

 

- Je organiseert en neemt deel aan interne en externe vergaderingen en je stelt een verslag op. 

 

- Je vertegenwoordigt de dienst in interne netwerken en je neemt deel aan interne 

werkgroepen. 

 



Binnen de Stafdienst ICT bestaat je takenpakket ook nog uit de volgende taken:   

- Je biedt ondersteuning bij het opstellen en opvolgen van strategische en operationele 

plannen, zoals de bestuursovereenkomst, jaarlijkse actieplannen, … Je volgt mee het wet- en 

regelgevend kader op (bv. beslissingen Ministerraad), evenals bepaalde contracten en 

overheidsopdrachten. 

 

- Je ondersteunt je collega’s bij het opvolgen van aankopen en budget van de SD ICT, zoals het 

opvragen van offertes, opmaken van nota’s voor de Inspecteur van Financiën, opvolgen van 

facturen, … Je spoort actief problemen en fouten in dossiers op. Je volgt indien nodig 

parlementaire vragen op, verwerkt de verschillende elementen van antwoord tot een 

coherent geheel en zorgt voor vertalingen. 

 

- Je staat mee in voor interne en externe communicatie. Je verzamelt informatie, filtert ze, zorgt 

voor doorstroming van die informatie binnen de stafdienst ICT en naar andere diensten en je 

zorgt voor de bewaring van de relevante informatie. Je stelt communicatie op gaande van 

teksten voor intranet tot communicatie bij incidenten, een interne nieuwsbrief, nota’s, … 

Tenslotte hou je het management continu op de hoogte van de stand van zaken van de 

verschillende thema’s die je opvolgt.  

 

Binnen de AD HUA bestaat je takenpakket ook nog uit de volgende taken:   

- Je werkt mee aan de uitbouw van het digitaal documentatieplatform Alfresco Directie 

Algemene Zaken en aan het werkplatform/kennissysteem Alfresco DOME (digitaal systeem 

voor de ganse algemene directie). Je zorgt ervoor dat de informatie voor iedereen ter 

beschikking wordt gesteld. 

 

- Op termijn sta je in voor de implementatie van het HR-beleid op het niveau van de AD HUA. 

Dit houdt o.a. de volgende taken in: het uitwerken en opvolgen van het personeelsplan, 

competentieplan en evaluaties, het opstellen van nota’s en instructies en het geven van 

toelichtingen en presentaties aan medewerkers van de AD HUA. 

 

- Je voert opdrachten uit die door de manager van AD HUA of door de leidinggevende van de 

Directie Algemene Zaken aan jou worden toevertrouwd, zoals het meewerken aan de 

aanpassing van de bestuursovereenkomst, het opmaken van een functiebeschrijving, feedback 

geven, logistieke ondersteuning bieden aan de manager van de AD HUA en het opvolgen van 

de toekenning van werkmiddelen en werkruimtes. 

 

Meer info over de jobinhoud van de functie bij de Stafdienst ICT? 

Dana DE GROOTE – Adviseur SD ICT  

Stafdienst ICT – Directie van de Ondersteuning 

Tel.: 02/233.47.40 

E-mail: Dana.DEGROOTE@werk.belgie.be   

 

 

 

mailto:Dana.DEGROOTE@werk.belgie.be


Meer info over de jobinhoud van de functie bij de AD HUA? 

Birgitte BERGHMANS – Adviseur AD HUA   

Algemene Directie Humanisering van de Arbeid – Directie van de algemene zaken 

Tel.: 02/233.48.29 

E-mail: Birgit.BERGHMANS@werk.belgie.be   
 

Werkgever 

Er zijn momenteel 2 betrekkingen vacant binnen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

(FOD WASO) (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel): 

 

- 1 betrekking bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologieën (SD ICT). 

- 1 betrekking bij de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (AD HUA). 

 

1 betrekking situeert zich bij de Directie van de Ondersteuning van de Stafdienst Informatie- en 

Communicatietechnologieën van de FOD WASO.    

De Directie van de Ondersteuning heeft als missie het beheren van het secretariaat van de gehele 

Stafdienst, het beheren van de aankopen en het budget met betrekking tot het functioneren van de 

informatica, eerste en tweedelijnsgebruikersondersteuning en projectondersteuning. Deze Directie 

telt momenteel 16 personeelsleden.  

De Stafdienst ICT organiseert en coördineert de informatica bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 

Sociaal Overleg.  

 

1 betrekking situeert zich bij de Cel Administratieve Zaken, behorend tot de Directie van de Algemene 

Zaken binnen de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid  van de FOD WASO. 

De Directie Algemene Zaken omvat een informatiecel en een administratieve cel. De informatiecel 

staat in voor de verspreiding van informatie in het domein welzijn op het werk. Zij beheert een 

gespecialiseerde website BeSWIC: www.beswic.be (Belgian Safe Work Information Center), voedt het 

deel welzijn op het werk van de website van de FOD, en beheert tevens een gespecialiseerde 

bibliotheek, het SWIC (= Safe Work Information Center). De administratieve cel geeft ondersteuning 

aan de directeur-generaal en indien nodig aan de verschillende afdelingen en directies op diverse 

domeinen: bestuursovereenkomst, budget, interne controle, HR, logistiek, …  

De functie bevindt zich in de administratieve cel. Momenteel worden de taken uitgevoerd door de 

leidinggevende van de Directie. De attaché belast met een deel van de taken is reeds lange tijd afwezig 

en is sinds 01 mei 2020 met pensioen. 

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid heeft als algemene opdracht de voorbereiding, de 

bevordering en de uitvoering van het beleid inzake het welzijn op het werk en de sensibilisering van 

de sociale en economische actoren inzake de humanisering van de arbeid. 

 

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg draagt bij tot de groei van de werkgelegenheid 

en is belast met de verbetering van de kwaliteit van de arbeid in een Belgische, Europese en 

internationale context. 

 

Wij verzoenen de belangen van de werknemers en werkgevers door kwaliteitsvolle loon- en 

arbeidsvoorwaarden te verzekeren en door de creatie en het behoud van werk te bevorderen nodig 

voor de sociaal-economische vooruitgang. 
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Om dit te bereiken doen wij aan onderzoek en maken wij analyses en studies, werken wij het vereiste 

juridisch kader uit, zorgen wij voor het goede verloop van de sociale dialoog en voorkomen wij 

collectieve conflicten, en waarborgen wij de toepassing van de normen via promotie, preventie, 

toezicht en sanctie. 

Als troeven beschikken wij over een veelzijdige expertise en een ruime ervaring, en over onpartijdige 

toezichtsdiensten voor de naleving van het arbeidsrecht. Wij bouwen bruggen met en tussen onze 

‘stakeholders’, voornamelijk de sociale partners. 

In onze relaties met de externe en interne partners plaatsen wij de kernwaarden engagement, 

solidariteit, professionalisme, integriteit en openheid voorop. 

 

Selectieprocedure  

Meer info over de selectieprocedure? 

 

Paulien STEVENS, Selectieverantwoordelijke FOD WASO 

Directie van de Planning, Selectie en Loopbaan 

Tel.: 02/233.41.15 

E-mail: hr@werk.belgie.be  
 

Solliciteren 

Solliciteren kan tot en met 20/07/2020 via de algemene selectieprocedure: 
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG20218. 
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