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ICT-deskundige communicatie (niveau B)  

voor het Hof van Cassatie (m/v/x) 

 
 

 INHOUD VAN DE FUNCTIE 

 

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Wil jij je schouders mee onder de optimalisatie van het ICT-beheer 

zetten? Streef jij steeds een efficiënte werking en dito communicatie na?  

Dan ben jij een geknipte ICT-deskundige voor het Hof van Cassatie. 

 

Een aantal van je opdrachten: 

 

1) Als (beleids)adviseur verleen je bijstand bij de ontsluiting van gegevensbanken en interne en externe 

communicatie via informaticatoepassingen. 

Mogelijke taken: Je woont overlegvergaderingen bij, test applicaties op het terrein, werkt mee aan de 

ontwikkeling van geïnformatiseerde communicatie- en documentatiesystemen, enz. 

2) Als kennisbeheerder ontwikkel je en houd je de eigen expertise op peil, en je draagt je kennis ook over.  

Mogelijke taken: Je volgt opleidingen, verleent bijstand aan collega’s, stelt cursusmateriaal samen, enz.  

3) Als programmeur bedenk en ontwikkel je een website en lokale communicatieapplicaties en macro's. 

Mogelijke taken: Je biedt ondersteuning bij de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van een website of 

andere media-tools (Facebook, Twitter, Linkedin, …) en lokale gegevensbanken, enz.  

 

4) Als helpdesk medewerker bied je de lokale gebruikers van software toepassingen, systemen en 

hardware, technische ondersteuning  

Mogelijke taken: Telefonische uitleg verschaffen of ter plaatse de gebruikers helpen bij problemen, enz.  

 

5) Als informatica-assistent, onderhoud en beheer je mee de netwerkhardware en de mainframe en werk 

je mee aan de uitrol van nieuwe IT projecten. 

Mogelijke taken: Nieuwe users creëren, paswoorden toekennen en aanpassen, opvolgen van testscenario's 

bij de uitrol van nieuwe IT projecten, begeleiding van veranderingsprocessen bij de uitrol van nieuwe IT-

projecten. 

 

 

 
PROFIEL 

 

Gedragsgerichte competenties 
 
Informatie analyseren 

Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie. 
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Problemen oplossen 

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

Anderen begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks 
functioneren. 
 
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 klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke 
dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden. 

 
Adviseren 
 
Advies geven aan zijn/haar gesprekspartners en een vertrouwensrelatie met hen opbouwen op basis 
van zijn/haar expertise. 
 
Respect tonen 

Respect tonen voor anderen, hun ideeën en meningen, aanvaarden van procedures en instructies. 
 
 
Zich aanpassen 

Een flexibele houding aannemen ten aanzien van en inspelen op veranderende omstandigheden en 
diverse situaties. 
 
Betrouwbaarheid tonen 

Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid 
respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden. 
 
Inzet tonen 
 
Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven, hoge kwaliteit na 
te streven en te blijven doorzetten. 
 
 
 
 



  

 

www.just.fgov.be  3/4 

Stress beheren 
 
Resultaatgericht reageren op stress, de eigen emoties controleren en constructief omgaan met 
kritiek. 
 
Zichzelf ontwikkelen 
 
De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en 
ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, 
vaardigheden en kennis eigen te maken 
 
Objectieven behalen 
 
Beschikken over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid 
op zich nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 
 
 

kennis van en nuttige ervaring met: 

• uitbouwen, bescherming en beheer van intranetplatform 

• bouwen en beheren van websites (Drupal) 

• mailinglijsten, fora, RSS, …  

• zoekmotoren bouwen 

• sociale-media-accounts (Facebook, Twitter, …) 

• Microsoft applicaties, SQL, UNIX, Java, Python, PHP, CSS, XML en/of javascript. 

 

Pluspunten: 

• Kennis van de werking van de rechterlijke organisatie; 

• Onmiddellijk beschikbaar zijn; 

• Kennis van het Frans. 

 

 

 WERKGEVER 

 

Wie zijn wij? U zal deel uitmaken van de steundienst van het Hof van Cassatie (gelegen te Poelaertplein 1, 

1000 Brussel), die het directiecomité bijstaat voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het 

beheer van dit rechtscollege.  

 

 

 ONS AANBOD 

 

U wordt aangeworven als deskundige (niveau B1) op basis van een contract van onbepaalde duur.  

Weddenschaal B1 (minimum € 29.485 - maximum €42.154  bruto jaarsalaris volgens anciënniteit, reeds 

geïndexeerde bedragen).  

Relevante werkervaring kan overgenomen worden voor de berekening van uw geldelijke anciënniteit. Voor 

meer informatie, consulteer de salarissimulator via www.fedweb.be  

 

Voordelen 

• Flexibele uurregeling en de mogelijkheid tot thuiswerk 
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• Minimum 26 dagen verlof + brugdagen en compensatiedagen 

• Gratis openbaar vervoer van en naar het werk 

• Mogelijkheid op een fietsvergoeding 

• Mogelijkheid tot het volgen van diverse opleidingen 

• Fed+ kaart 

• Voordelige hospitalisatieverzekering 

 

 

 

 SOLLICITEREN 

 

Deelnemingsvoorwaarden: 

Eén van volgende diploma's: 

• diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, 

professionele bachelor, regent) 

• diploma van technisch ingenieur. 

Spreekt het profiel je aan en wil je graag solliciteren? 

Stuur dan uw CV + motivatiebrief + kopie van uw diploma per e-mail naar HRM.Brussel@just.fgov.be. 

Vermeld de referentie “ICT-deskundige steundienst HVC”. 

 

Een volledige functiebeschrijving kunt u eveneens via HRM.Brussel@just.fgov.be opvragen. 

 

 SELECTIEPROCEDURE 

 

De selectieprocedure bestaat uit : 

- Afhankelijk van het aantal kandidaten, behoudt de selectiecommissie zich het voorrecht een 

eliminerende CV-screening alsook een schriftelijke proef te houden. 

- De selectieprocedure bestaat minstens uit een interview. 

- De evt. schriftelijke proef en het interview beogen de evaluatie van uw profiel in overeenstemming 

met de vereiste competenties, alsook uw motivatie en uw affiniteit met het werkterrein.  

- Het minimum dat u dient te behalen om te slagen is 60% 

- De niet-aangeworven laureaten worden gedurende één jaar opgenomen in een wervingsreserve. 

- Locatie van de proeven: Brussel 

 

 

 CONTACTGEGEVENS 

 

Meer info over de functie en de selectieprocedure? 

Lien De Lombaert, attaché selectie – 0473/72 10 61 

 


