
 
 
 
Ben je sterk in analytisch en synthetisch denken?  
 
Heb je de nodige relationele en technische vaardigheden om de behoeften van gebruikers te begrijpen 
en te vertalen, om de ontwikkeling van een product te begeleiden in samenwerking met de 
ontwikkelaars en om toekomstige gebruikers met de nieuwe functionaliteiten te leren werken?  
 
De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wacht op jou! 
 
 
De expertisedomeinen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) zijn heel 
uiteenlopend.  
Het takenpakket is daardoor gevarieerd en uitdagend. 
 
In eerste instantie word je ingezet op projecten met inhoudelijke raakvlakken. De functie combineert 
taken van een functioneel en een business analist. Vanaf je indiensttreding werk je mee aan de 
omzetting van de bestaande SAS-applicaties naar een JAVA-omgeving. De analyse van de noodzakelijke 
data velden en ‘business rules’ is fundamenteel om de correcte transfer van de gegevens uit de oude 
systemen naar de nieuwe toepassingen te verzekeren. Verder werk je ook mee aan de ontwikkeling 
van webapplicaties en andere projecten in het kader van het sociaal overleg. 
 
Meer concreet: 
 

 Je maakt AS-IS en TO-BE analyses op basis van BPMN en UML-diagrammen 
 Je stelt ‘user cases’ op 
 Je maakt ‘mockup’ schermen 
 Je leidt workshops 
 Je geeft product demo’s 

 
Niet vereist wel een troef :  
 

 Je kent of je beheerst: 
 analyse technieken 
 SQL 

 Je kan je gemakkelijk aanpassen aan de gebruikte projectmethodologie: waterval, agile crum 
of een hybride vorm 

 
 
 
Onze kenmerken: 
 
 Klein dynamisch jong team 
 Open bedrijfscultuur 
 Moderne ontwikkelingsomgeving 
 Brede vakgebieden 
 Hybride Agile/Scrum methodologie 
 Ruimte voor eigen inbreng 

 
 



 
Meer info over de jobinhoud?  
Bart BEYENS 
Adviseur ICT - Coördinator  
Tel: 02/233 52 84 
E-mail: Bart.BEYENS@werk.belgie.be  
 
 
Specifieke voordelen:  
 

o mogelijkheid tot 3 dagen telewerk na een inwerkperiode 
 telewerkvergoeding van 50 EUR per maand (20 EUR voor telewerkkosten en 30 EUR 

kantoorvergoeding wanneer je minstens 4 dagen per maand thuiswerkt) 
 ergonomisch materiaal: een extra scherm, een headset en een bureaustoel 

o kinderopvang tijdens de schoolvakanties 
o kantoren in Brussel, vlakbij het NMBS-station Brussel-Zuid, vlot bereikbaar met het openbaar 

vervoer en de wagen 
o dynamische Personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve 

activiteiten) 
o mogelijkheid om eerdere beroepservaring te laten erkennen als geldelijke anciënniteit 
o allerlei sociale voordelen (o.a. geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaascheque) 

 
 
 
Je wordt tewerkgesteld bij de Algemene Directie Ondersteunende diensten (AD OND), een horizontale 
directie opgesplitst in 5 afdelingen. Deze algemene directie zorgt ervoor dat de FOD WASO over de 
nodige middelen beschikt om haar doelstellingen te behalen en een optimaal beheer ervan te 
verzekeren. De medewerkers van deze Algemene Directie identificeren de noden op het vlak van de 
human resources, de informatie- en communicatietechnologie, de budget- en beheerscontrole, de 
logistiek, de communicatie en de vertaling. De AD OND biedt een gepaste oplossing aan de 5 
operationele algemene directies van de FOD en de Diensten van de voorzitter. De directeur-generaal 
van de AD OND rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van het Directiecomité. 
 
De afdeling Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) organiseert en coördineert de IT van het 
departement. Zij bestudeert ook de mogelijkheden van geautomatiseerde informatieverwerking en is 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van informatiesystemen. 


