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Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust werft aan in contractueel dienstverband (contract 
onbepaalde duur): 
 

ICT-DESKUNDIGE 
 

Afdeling:   DAB Vloot   
Beleidsdomein:   Mobiliteit en Openbare Werken  
Niveau:    B  
Graad:    Deskundige 
Standplaats:   Oostende    

Vacaturenummer: req4273 
 

 
 

1. Functiecontext 
 

Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust draagt zorg voor een veilig en vlot 
scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens.  Het agentschap is ook verantwoordelijk voor de 
beveiliging van de Vlaamse Kust tegen overstromingen en ijvert voor een geïntegreerd en duurzaam 
beheer van de kustzone.  
 
Hier is plaats voor talent, kwaliteit en variatie. Spreekt boeiend en afwisselend werk je aan, dan kun je 
bij het agentschap Maritieme Dienstverlening terecht voor een unieke job. 
 
De functie van ICT-deskundige situeert zich binnen de Vlaamse overheidsrederij Vloot (Dienst Afzonderlijk 
Beheer) van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust binnen het Agentschap Maritieme 
Dienstverlening en Kust.   
 
Vloot is een rederij gespecialiseerd in het management (technisch, operationeel, nieuwbouw) van schepen 
die ingezet worden voor opdrachten binnen de overheidsniche. Ze zet bemande en bedrijfsklare 
vaartuigen in voor beloodsing, douane, hulpverlening, hydrografie, scheepvaartpolitie, 
vaarwegmarkering, veerdiensten, zeewetenschappelijk onderzoek, ….  
 
Vanuit haar missie als reder van de overheid heeft VLOOT de volgende doelstellingen:  

• beloodsen te water (transport van de loodsen van en naar de te beloodsen schepen)  

• verzorgen van de vaarwegmarkering  

• hulpverlening – zeereddingsdienst  
• veerdiensten  
• het ter beschikking stellen van bedrijfsklare en bemande vaartuigen voor andere overheden en 

derden  
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• verankeren van de maritieme kennis 
 
Je komt terecht in het team ICT en rapporteert aan de ICT-manager. 
 
Meer informatie over DAB Vloot vind je op www.welkombijvloot.be. 

 
 

2.  Je takenpakket 
 
Als ICT-deskundige ondersteun je en volg je de IT-infrastructuur van dab Vloot op.   
Je schat hierbij de impact van de plaatselijk gebruikte informaticatoepassingen en end-usercomputing 
op deze infrastructuur in en volgt deze op. Verder ben je verantwoordelijk voor het waarnemen van 
dagelijkse beheer van de bestaande applicaties binnen een proces. Dit doe je door het beheer van 
parameters, het bewaken van de beveiliging en ondersteuning te bieden aan de gebruikers door de 
continuïteit van de toepassing te garanderen door correctief en adaptief onderhoud te verzekeren.  
Als ICT-deskundige ben je ook verantwoordelijk voor het beheren en het oplossen van problemen van 
de onderliggende infrastructuur (servers en netwerk) van de applicaties.  
 
Concreet werk je nauw samen met je interne collega’s, maar ook met de ICT outsourcing partner. 
Je lost allerhande ICT problemen op aan wal, maar ook aan boord van de vaartuigen van DAB Vloot. Je 
verplaatst je hiervoor naar de verschillende locaties en vaart indien nodig ook mee om problemen aan 
boord op te lossen. Ook werk je mee aan kleinere ICT-projecten binnen DAB Vloot zoals de uitbouw van 
een nieuw helpdeskportaal, en de uitbouw van een rapporteringsomgeving.  
Zoek je een maritiem getinte ICT job met de nodige uitdaging en afwisseling dan is deze functie zeker 
iets voor jou!  
 

Resultaatsgebieden en activiteiten 
 

1 VOORBEREIDING: De eigen werkzaamheden inhoudelijk voorbereiden, plannen en praktisch 
organiseren met als doel er voor te zorgen dat deze efficiënt kunnen verlopen: 
▪ Kennis nemen van de uit te voeren opdrachten en op basis hiervan een eigen werkplan 

opstellen. 
▪ Voorafgaandelijk inwinnen van informatie ter verduidelijking van de opdracht. 
▪ Contacteren van klanten en andere betrokkenen. 
▪ Uitvoeren van voorbereidende administratieve taken. 
▪ Voorbereidend studie- en opzoekwerk verrichten. 
▪ Informeren naar de beschikbare IT-infrastructuur en het gebruik ervan. 
▪ Detecteren behoeften op het vlak van IT-structuur, ook n.a.v. wijzigingen in de organisatie 

van de afdeling. 
▪ … 

 

2 UITVOERING: Diverse activiteiten inherent aan de eigen specialisatie uitvoeren met als doel bij 
te dragen tot een vlotte en tijdige afhandeling van de opdrachten van de entiteit: 
Context: volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten, procedures en veiligheidsvoorschriften 
▪ Verzamelen, invoeren en verwerken van specifieke data. 

http://www.welkombijvloot.be/
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▪ Ontwikkelen, beheren en onderhouden van applicaties, netwerken en servers. 
▪ Aanmaken van administratieve documenten zoals bestanden, lijsten, statistieken, 

overzichten,... 
▪ Opvolgen van de werkaanvragen ten behoeve van de gebruiker. 
▪ Zorgen voor autorisatiebeheer van de applicaties in exploitatie. 
▪ Mee ondersteunen en bijdragen tot de verdere ontwikkeling van het eigen ERP-pakket 

VLOMIS (Vloot Management Informatie Systeem). 
▪ Coördineren van acceptatietesten van informaticasystemen en communiceren van de 

testresultaten. … 
 

3 RAPPORTEREN: Rapporteren over de eigen werkzaamheden en resultaten met als doel de 
leidinggevende/het team/zichzelf in staat te stellen het resultaat met de kwaliteitsnormen te 
vergelijken en indien nodig bij te sturen 
▪ Signaleren van knelpunten en/of uitzonderlijke waarnemingen of gebeurtenissen. 
▪ Bijhouden van een agenda van de uitgevoerde taken en outputindicatoren. 
▪ Verslag uitbrengen over de activiteiten van opdrachtnemers bij de uitvoering van werken. 
▪ Informeren van de beheerders infrastructuur in de afdeling over de geplande en aan de gang 

zijnde werken en de mogelijke gevolgen. 
▪ Informeren van de beheerders infrastructuur van de afdeling over de richtlijnen m.b.t. het 

gebruik van de IT-infrastructuur. 
▪ De eigen technische kennis in werkgroepen ter beschikking stellen. 
▪ Deelnemen aan projectgroepen (informatica) en rapporteren waar nodig. 
▪ Melden van problemen aan de helpdesk m.b.t. de werking van het LAN, de lokale servers en 

andere gemeenschappelijke hard- en software. 
▪ … 

 
 

4 INFORMEREN: Zowel op vraag als pro-actief (interne) klanten adviseren vanuit het functionele 
domein teneinde deskundige oplossingen aan te bieden voor vraagstukken of problemen 
Informeren over producten, diensten, systemen of procedures met als doel er voor te zorgen dat 
de (interne of externe) klant inzicht heeft in het gebruik en de mogelijkheden ervan. 
Context: Vanuit de vakinhoudelijke specialisatie en binnen duidelijk afgebakende bevoegdheden 
▪ Beantwoorden van vragen en advies verstrekken aan klanten. 
▪ Assistentie verlenen bij het gebruik van gespecialiseerde systemen. 
▪ Verspreiden van documentatie naar interne en/of externe klanten. 
▪ Occasioneel deelnemen aan vergaderingen, werkgroepen, stuurgroepen,...als vervanger van 

de ICT-manager. 
▪ Formuleren van voorstellen m.b.t. gebruiksbeheer (nieuwe gebruiker, lees- en schrijfrechten, 

...). 
▪ Formuleren van voorstellen m.b.t. IT-infrastructuur. 
▪ Programma's schrijven, gegevensbestanden ontwerpen en definiëren. 
▪ Opleiden van gebruikers op het terrein in het gebruik van intern ontworpen programma's.… 
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5 KENNIS M.B.T. HET VAKGEBIED: Zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied en 
werkterrein met als doel via integratie van de nieuwe evoluties de kwaliteit van de uit te 
voeren opdrachten voortdurend te verbeteren 
▪ Lezen van vakliteratuur, bijwonen van studiedagen, volgen van gespecialiseerde opleidingen. 
▪ Informatie-uitwisseling met vakgenoten. 
▪ Kennen en opvolgen van de technische ontwikkelingen binnen het vakgebied. 
▪ Kennen en opvolgen van de reglementering en/of wetgeving binnen het vakgebied. 
▪ Bijstaan van de gebruiker inzake het functioneel gebruik van hardware en software. 
▪ Helpen van de eindgebruiker bij het verwoorden van probleemmeldingen aan de helpdesk. 
▪ … 

 
6 CONTROLE: Op het terrein controleren van de naleving van wetgeving, regelgeving, 

voorschriften of normen met als doel dwalingen op te sporen en eventueel correctieve acties 
te ondernemen of te laten ondernemen. 
Context: Binnen duidelijk afgebakende bevoegdheden 
▪ Controleren van uitgevoerde werken. 
▪ Afhandelen van klachten en meldingen in verband met inbreuken op regelgeving. 
▪ Controles uitvoeren op het gebruik van en materiaal. 
▪ Waken over de naleving van de richtlijnen m.b.t. het gebruik van de IT-infrastructuur. 
▪ Checken of de inventarisgegevens van de externe IT-dienstverlener m.b.t. de 

gemeenschappelijke IT-infrastrucuur van de afdeling in overeenstemming zijn met de reële 
situatie, melden van eventuele afwijkingen aan de externe IT-dienstverlener. 

▪ Zorgen voor controle op beveiligingsincidenten … 
 

7 MILIEUBEWUST HANDELEN: consequent milieubewust handelen op de werkplek teneinde bij te 
dragen aan de voorbeeldfunctie van VLOOT op het gebied van milieuzorg: 
▪ naleven van milieuwetgeving. 
▪ uitdragen van het milieubeleid gedefinieerd door VLOOT. 
▪ energie, water en andere grondstoffen spaarzaam gebruiken. 
▪ correct omspringen met afval (d.w.z. correct sorteren en op de juiste manier afgeven). 
▪ melden van lekken (water, olie) en van defecten aan installaties (koelkast, verlichting, …). 
▪ zorgzaam omspringen met milieugevaarlijke producten en waar mogelijk het gebruik van 

dergelijke producten vermijden. 
▪ ICT-bewust handelen: uitschakelen van elektrische apparaten (PC, scherm, printers, ook de 

stand-by-lichten), het gebruik van papier beperken en zoveel mogelijk elektronische middelen 
gebruiken. 

▪ Verwarming in de kantoren ’s avonds verminderen of uitzetten 
▪ … 

 

 

3. Profiel  
 
Op datum van indiensttreding voldoe je aan onderstaande voorwaarden: 

 
 



  

 
 

 
 

Selectiereglement – functieomschrijving req4273 Pagina 5 van 9 

 
 
3.1. Formele deelnemingsvoorwaarden:  
 

Je diploma 1 
 

Deze functie wordt opengesteld als een knelpuntfunctie waardoor er afgeweken wordt van de 
diplomavoorwaarde. Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op datum van 
indiensttreding voldoet aan onderstaande voorwaarde(n): 
 
1) Je hebt een bachelor diploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot 
niveau B binnen de Vlaamse overheid in een IT-gerelateerde opleiding (toegepaste informatica, 
elektronica-ICT, … ). Schoolverlaters kunnen ook deelnemen aan de selectieprocedure. 2 

 

Of 

 

2) Je beschikt minimaal over een diploma secundair onderwijs en beschikt over minstens 5 jaar 
relevante beroepservaring in de ICT sector. 

 
Bijkomende voorwaarden  

 
      Je bent in het bezit van een rijbewijs B. 
 

De ICT-deskundige moet bereid zijn om zich flexibel op te stellen in functie van operationele 
omstandigheden die dit kunnen vereisen. Mogelijks kan de ICT deskundige ingeschakeld worden in 
een afwisselend permanentiesysteem tijdens het weekend (1/3). Gezien bepaalde ICT-problemen aan 
boord van zeegaande vaartuigen moeten opgelost worden, moet de kandidaat zeevaste benen 
hebben.   

 
3.2. Competenties en bijkomende verwachtingen 
 

Je technische competenties 
 
• Kennis van courante kantoor hard- en software. 
• Kennis van de besturingssystemen Windows 10 en Windows Sever 2016. 
• Kennis van de protocollen RDP, DHCP, DNS, AD, DFS, GPO. 
• Kennis van MS365 beheertools en ADFS. 

• Kennis van SQL. 

 
1 Heb je je diploma in het buitenland behaald? Dan heb je ook een erkenning van niveaugelijkwaardigheid nodig. Je kunt deze 

aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric. 
Heb je je diploma niet in het Nederlands behaald? Dan moet je ook geslaagd zijn voor een taalexamen bij Selor. 
2 Of een ander diploma of getuigschrift (binnen het gevraagde studiegebied) dat toegang geeft tot dit niveau binnen de 
Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je op: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02 

https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02
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• Ervaring met schrijven van werkinstructies. 
• Ervaring met een servicedesktool is een pluspunt. 

• Ervaring met rapporteringstools is een pluspunt. 
• Ervaring met webprogrammeren en CMS tools is een pluspunt 
• Ervaring met virtualisatie platform VMWare vCenter  en  virtuele omgevingen is een pluspunt 

• Ervaring met troubleshooting van netwerkproblemen is een pluspunt 
• Bezit van een CCNA certificaat is een pluspunt 
• Affiniteit met de maritieme wereld is een pluspunt. 
• Je hebt “zeebenen”. 

     
Je persoonsgebonden competenties  
 
• Verantwoordelijkheid nemen 
Handelt in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie 
Niveau I - Neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk 

 
• Samenwerken 
Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen 
van persoonlijk belang is 
Niveau 1 – Informeert, pleegt overleg en werkt mee 

 
• Analyseren 
Een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende 
relevante informatie 

      Niveau 2 – Legt verbanden en ziet oorzaken 

 
• Klantgerichtheid 
Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie 
onderkennen en er adequaat op reageren 

      Niveau I - Reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden 
 

• Zorgvuldigheid 
Handelen met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten  

      Niveau 2 – Blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren 
 

• Plannen en organiseren 
Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven 
om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken 

      Niveau I – Plant en organiseert zijn werk effectief 
 
Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid vind je op 
https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid. 
 
 

https://overheid.vlaanderen.be/competentieboek-vlaamse-overheid
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4. Hoe kan je solliciteren? 
 
Solliciteren kan tot en met zondag 19 september 2021 door je CV en motivatiebrief in te sturen via de 
sollicitatielink die je kan terugvinden bij het online vacaturebericht3.  

 
 

5. Selectieprocedure4 
 

• Fase 1: Screening op basis van de formele deelnemingsvoorwaarden - eliminerend 
• Fase 2: Screening op basis van curriculum vitae en motivatiebrief (relevantie van de werkervaring, 

motivatie, technische competenties, …) – eliminerend/ 
• Fase 3: Verkennende gesprekken met de wervende entiteit en selectiedeskundige- eliminerend       

(29 september 2021 – onder voorbehoud).  

• Fase 4: een selectiegesprek (bestaande uit een functiegericht, inhoudelijk gedeelte en een 
competentiegericht luik) met de wervende entiteit en selectiedeskundige(n), vaktechnische case 
en computergestuurde test(en), waaronder een persoonlijkheidsvragenlijst – eliminerend              
(5 oktober 2021 – onder voorbehoud).  

 
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. 
Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht 
geslacht, leeftijd, afkomst of handicap.  
 
We voorzien redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb 
je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk 
in de procedure contact op met de contactpersoon onderaan vermeld in de vacature. We zorgen ervoor 
dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie. 
 
 

6. Toelatingsvoorwaarden 
 
Op de datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:  
 

1. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;  
2. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten;  
3. Je ben geslaagd voor de selectieprocedure 

 
 

 
3 Als je niet de mogelijkheid hebt om je kandidatuur digitaal door te sturen kan je deze ook per post bezorgen ter attentie van: Departement 
Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Organisatie, Team HRM, Koning Albert II - laan 20 bus 2, 1000 Brussel 
4 Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem zoals vermeld in deel III, hoofdstuk  2 van het VPS en het slagen ervoor 
kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire (bevorderings)procedure. Conform het VPS kan het principe van het niet-
nodeloos hertesten worden toegepast in de selectieprocedure. 



  

 
 

 
 

Selectiereglement – functieomschrijving req4273 Pagina 8 van 9 

 
7. Aanbod  
 

• Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een 
permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. 

• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning betreft. Je eerste 9 
maanden vormen een inwerkperiode met individueel opleidingsprogramma. 

• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo 
optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie:  

o wij bieden 35 dagen vakantie per jaar (vrij op te nemen in overleg met de dienst) 
o tussen Kerst en Nieuwjaar ben je vrij (ter compensatie van de feestdagen die in het 

weekend vallen)  

• Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijbehorende salarisschaal 
B111. Je aanvangssalaris is minimaal 2.419,99 euro (bruto maandsalaris, aangepast aan de huidige 
index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.  

• Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan onder bepaalde 
voorwaarden verloond worden. 

• Je ontvangt: 
o vakantiegeld en een eindejaarstoelage 
o maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag (de werkgever betaalt 5,91 euro; 1,09 euro 

draag je zelf bij via een maandelijkse inhouding op het nettoloon). 
• Op de website www.werkenvoorvlaanderen.be kan je je salaris, vakantiegeld en eindejaarstoelage 

berekenen aangepast aan je individuele situatie. 
• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering worden vergoed 

door de werkgever. 
• Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies 

• Jaarlijks kan je je inschrijven voor een gratis griepvaccinatie. 

• Je kan via de Sociale Dienst aanspraak maken op een aantal bijkomende voordelen zoals korting 
voor pretparken en culturele evenementen, een Sinterklaasgeschenk voor je kinderen, … 

• In de hoofdkantoren van de Vlaamse overheid zijn restaurants, waar personeelsleden tegen een 
democratische prijs kunnen eten. 

• Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en 
Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. 

  
Meer informatie over deze financiële en sociale voordelen kan je terugvinden via de website 
www.werkenvoorvlaanderen.be 
 
 

8. Reserve en geldigheid 
 
Er wordt naar aanleiding van deze selectie een wervingsreserve (zonder rangschikking) aangelegd voor 
de functie van ICT-deskundige bij de DAB Vloot die bestaat uit de lijst van geschikten. 
 

http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
http://www.werkenvoorvlaanderen.be/
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Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 12 maanden en gaat in vanaf de datum van het proces-
verbaal van de selectieprocedure.  De wervende entiteit kan je gedurende deze periode voorstellen om 
in dienst te komen als ICT-deskundige. Desgewenst kan de lijnmanager beslissen om de geldigheidsduur 
van deze reserve te verlengen.  
 
De wervende entiteit kan optioneel beslissen om kandidaten uit de wervingsreserve uit te nodigen voor 
een bijkomend gesprek waarin motivatie, wederzijdse verwachtingen en de inzetbaarheid in de functie 
aan bod kunnen komen. 
 
Als je in eerste instantie een aanbod accepteert, maar nadien je mening herziet en niet in dienst komt, 
verlies je je plaats in de reserve. Het is evident dat je eenmaal in dienst niet langer tot de reserve behoort. 
 
 

9. Meer weten 
 
Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met 

 
Kris Delclef 
ICT Manager, DAB Vloot 
Tel: 0477 581 432 
E-mail: kris.delclef@mow.vlaanderen.be 
 

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure kun je contact opnemen 
met  

 
Carla Piens 
Intern consultant HRM – selectiedeskundige, afdeling Organisatie  
Tel. : 02 553 72 53  
E-mail: carla.piens@mow.vlaanderen.be  
 
 
 
 

mailto:carla.piens@mow.vlaanderen.be

