
 
 

 

 

 

ACV Openbare Diensten maakt deel uit van het ACV en komt op voor de belangen van personeelsleden 
in de openbare sector. 

IT-coördinator  
Je staat in voor de planning, organisatie en begeleiding van de informatica binnen de 
organisatie met als doel een efficiënte werking te waarborgen van de softwareprogramma’s 
en digitalisatieplannen. Je onderneemt acties om de kwaliteit, werking en effectiviteit van de 
applicaties te garanderen. 
 

JE PROFIEL 
• Je beschikt over een bachelordiploma IT of gelijkwaardig door ervaring. 
• Je hebt grondige kennis over informatica en softwarepakketten. 
• Je hebt kennis van opleidingsmethodieken. 
• Je bent contact– en communicatievaardig. 
• Je werkt gestructureerd en nauwgezet. 
• Je rapporteert rechtstreeks aan de leiding en respecteert beleidsbeslissingen. 
• Je kan autonoom werken en bent bereid om je verder bij te scholen. 
• Je beschikt over een goede kennis van de tweede landstaal. 

 
 
JE TAKENPAKKET 

• Je verzorgt en organiseert de informatica binnen de organisatie en staat in voor een vlotte 
werking daarvan. 

• Je analyseert de noden van de organisatie en stelt plannen op om de interne organisatie 
efficiënter te laten verlopen. 

• Je adviseert de leiding over de aankoop en het gebruik van ICT-toepassingen en over de 
digitalisering van de organisatie. 

• Je bent verantwoordelijk voor de uitrol van die plannen. 
• Je ondersteunt de medewerkers door op te treden als coach en vorming te voorzien. 
• Je verzorgt de contacten met de informaticadiensten van ACV Nationaal en haar geledingen 

(centrales en verbonden). 
• Je volgt de ontwikkelingen van IT-toepassingen op vanuit het oogpunt van de gebruikers, met 

name de medewerkers en het efficiënte gebruik van de aangereikte tools. 
 

 
 

ONS AANBOD 
• Een afwisselende job met veel verantwoordelijkheid in een dynamische organisatie waar je 

met alle facetten van de samenleving in aanraking komt 



• Opleidingskansen om je professionele vaardigheden verder te ontplooien. 
• Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur 
• Correcte loon- en arbeidsvoorwaarden 
• Maaltijdcheques 
• Hospitalisatieverzekering 
• Mobiliteitsbudget (interne verplaatsingen) 
• 13de maand 
• Groepsverzekering 
• Laptop en smartphone 

 
 
PLAATS VAN TEWERKSTELLING 
ACV Openbare Diensten, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel. 

 

INTERESSE? 

Mail je cv en motivatiebrief ten laatste tegen vrijdag 28 januari 2022 naar de personeelsdienst t.a.v. 
Ansel Swinnen via ansel.swinnen@acv-csc.be. 

De sollicitatieprocedure bestaat uit: 

• een eerste selectie op basis van je cv en motivatiebrief. 
• een schriftelijke proef. 
• een kennismakingsgesprek. 
• een assessment.  
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