
 
 

Dienst en functie 
 
De FOD BOSA is op zoek naar 3 functionele analisten voor verschillende diensten. 
 

1. Binnen DG Vereenvoudiging en digitalisering beheert het domein IAAM (Identification, 
Authentication & Access Management) de diensten die burgers en bedrijven een veilige 
toegang tot online overheidstoepassingen garanderen. 

Naast de authenticatie aspecten van de Federale Authenticatiedienst (FAS) werk je aan de evolutie 
en ontwikkeling van nieuwe elektronische identificatiemiddelen, geavanceerde systemen voor 
toegangsbeheer (rollen en andere soorten autorisaties) of vertrouwensdiensten, zoals elektronische 
handtekeningdiensten. 
 
De Europese context is overal aanwezig in onze projecten. Er is eveneens een grote interactie tussen 
de Federale overheden en de privésector. 
 

2. Het Business Intelligence Competence Centre (BICC) van het Federaal Bureau voor de 
Preventie van Criminaliteit en de Bestrijding van Corruptie creëert strategische rapporten 
voor federale instellingen en zorgt voor transparantie voor het publiek. De werkterreinen zijn 
voornamelijk begrotings-, boekhoud- en personeelsbeheer. 

De afdeling BICC is op zoek naar een functioneel analist met aantoonbare ervaring in 
datamodellering voor deze werkterreinen.  
 
Concreet ondersteun je de bestaande rapportering en stel je analyses op voor nieuwe producten 
  

 In dit kader volg je gemelde incidenten op, prioriteert ze en handelt ze zo snel mogelijk af. Je 
meet de gebruikerstevredenheid en stelt een periodieke rapportering op. 

 In het kader van de meldingsproducten van de dienst BICC beheer je klachten die door 
burgers of andere overheidsinstellingen worden ingediend. 

 
3. De Single Digital Gateway (SDG) is één digitale toegangspoort voor de Europese Unie. Die 

biedt Europese burgers en bedrijven online toegang tot informatie, procedures en diensten 
voor ondersteuning. Zo vinden ze sneller en eenvoudiger de juiste informatie die ze nodig 
hebben om te wonen, studeren of werken in een andere EU-lidstaat. Je vindt er bijvoorbeeld 
de procedure om je adres te wijzigen, een voertuig te importeren, een Europese 
gezondheidskaart aan te vragen en zelfs je eigen bedrijf te starten. 

SDG is een erg ambitieus project waarbij alle lagen van de administratie betrokken en geëngageerd 
zullen samenwerken om er een succes van te maken. 
 
Om die ambitieuze doelstellingen te realiseren, wordt een nieuw Single Digital Gateway Team 
(SDGTeam) opgezet binnen de DG Vereenvoudiging en Digitale transformatie. Voor dit nieuwe SDG-
Team zijn we dringend op zoek naar een functioneel analist. 
 
Meer informatie over single digital gateway. 
 



 
Werkgever 
 
De FOD Beleid en Ondersteuning kwam in 2017 tot stand door de fusie van de diensten van de FOD 
Personeel en Organisatie, de FOD Budget en Beheerscontrole, Fedict en Empreva. De FOD Beleid en 
Ondersteuning vervult de rol van federale partner op het vlak van IT, HR, organisatiebeheer, 
integriteitsbeleid en overheidsopdrachten. Op andere vlakken, zoals boekhouding en begroting heeft 
de FOD een ondersteunende rol. 

Meer info over de jobinhoud ? 
 
Jean-Yves Damien 
HR Recruitment Partner 
Tel : +32 2 740 84 48 
Mail met vermelding van de dienst(en) waarover je meer informatie wenst : 
INFOJOB@BOSA.FGOV.BE 
 

Niet vereist wel een troef 
 

 Je kent of je beheerst analyse technieken en SQL 
 Je kan je gemakkelijk aanpassen aan de gebruikte projectmethodologie: waterval, agile 

scrum of een hybride vorm 

Voordelen 

Wij willen een betrouwbare, duurzame en mensgerichte organisatie zijn. 
 
Daarom moedigen wij onze werknemers aan om: 

 een goed evenwicht tussen werk en privéleven te vinden. Daarom kan je gebruik maken van: 
o telewerk mogelijkheid tot drie dagen per week 
o flexibele werktijden (40 urenweek) 
o 26 verlofdagen + 12 recup-dagen. 

 om jouw competenties te blijven ontwikkelen. Daarom bieden wij de mogelijkheid om: 
o zowel je gedragsgerichte als technische competenties te ontwikkelen; 
o tijdens de werktijd opleidingen te volgen. 

Naast deze mogelijkheden kan je gebruik maken van een pakket met diverse sociale voordelen zoals:  

 Volledige dekking van vervoerskosten voor woon-werkverkeer; 
 Een gunstige hospitalisatieverzekering; 
 Een smartphone met dekking van de gesprekskosten; 
 Aantrekkelijke voordelen en aanbiedingen op diverse producten en diensten voor alle leden 

van je gezin via het platform Benefits@Work. 


