
 

 

 

Projectleider ICT (m/v/x) voor de Stafdienst Informatie- 
en Communicatietechnologieën 
 

Jobinhoud 

• Je plant, beheert, coördineert en volgt ICT-gerelateerde projecten van de begin- tot de 

eindfase op. 

• Je verzamelt ter voorbereiding de nodige informatie en gegevens uit verschillende bronnen. 

Je werkt samen met de business analist een concreet projectvoorstel uit en je stelt een 

budgettaire planning op zodat het uitgewerkte projectvoorstel kan afgetoetst worden aan de 

beschikbare financiële en andere middelen. 

• Je zorgt ervoor dat de projecten kwalitatief, succesvol, binnen de gevraagde termijn en binnen 

het voorziene budget opgeleverd worden. Concreet voer je de volgende taken uit: 

o Je plant het budget, de middelen, de scope (omvang) van het project en de op te 

leveren resultaten en volgt dit op. 

o Je volgt de projecten op en doet voorstellen tot bijsturing waar nodig. Je organiseert 

opvolgingsvergaderingen en faciliteert stuur- en werkgroepen, zowel binnen de 

stafdienst ICT als met andere interne en externe partners (andere FOD’s, 

Kruispuntbank Sociale Zekerheid, Smals, etc.) 

o Je communiceert en rapporteert proactief naar alle stakeholders (ICT, business, 

leveranciers en andere partners). 

o Je voorziet mogelijke problemen en identificeert risico’s. 

o Je staat in voor het change management bij sommige ICT-projecten. 

o Je adviseert en begeleidt interne en externe klanten. 

o Je staat in voor de administratieve opvolging van de projecten. Je verwerkt 

documenten en stelt documenten, verslagen, rapporten en e-mails op. Je vertaalt 

documenten in het Nederlands, Frans en het Engels. 

o Je geeft instructies aan projectmedewerkers, verdeelt de taken en je ondersteunt de 

projectmedewerkers. 

• Je kan ook ingezet worden voor andere administratieve opdrachten zoals het voorbereiden 

van antwoorden op parlementaire vragen, het opstellen van briefwisseling en het opstellen 

van interne procedures. Hierbij respecteer je steeds de geldende richtlijnen. 

Meer informatie over de jobinhoud?  

Bart BEYENS – ICT analist FOD WASO 

Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologieën   

Tel.: 02/233.52.84  

E-mail: Bart.BEYENS@werk.belgie.be  
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Werkgever 

Er zijn momenteel 2 betrekkingen vacant bij de Stafdienst Informatie- en 

Communicatietechnologieën (SD ICT) van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

(Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel).          

De Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologieën organiseert en coördineert de informatica 

in het departement. Verder bestudeert de dienst de mogelijkheden inzake geautomatiseerde 

informatieverwerking en staat ze in voor de ontwikkeling en het onderhoud van de 

informatiesystemen. 

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) 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. 

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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