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Het OCMW van de Stad Brussel voert een dynamisch actiebeleid ten dienste van elke inwoner van 

Brussel, en doet dit in een geest van respect, solidariteit, engagement, openheid en innovatie. Het biedt 

zijn werknemers - vandaag bijna 3000! - een flexibele werkomgeving waar integriteit, enthousiasme 

en professionalisme centraal staan. 
 

In het kader van een strategisch plan "doeltreffend bestuur" is het OCMW momenteel op zoek naar 

een ontwikkelingsanalist.e - web voor zijn Dienst Informatica (DI). Deze persoon komt het 

ontwikkelingsteam versterken. 
 

Jouw verantwoordelijkheden  
 

▪ Je werkt samen met de projectleider om de draagwijdte van het project te bepalen en de 

functionele en technische analyse van de te ontwikkelen applicaties uit te voeren 

▪ Je ontwikkelt applicaties en levert ze op een onderhoudbare en duurzame manier op 

▪ Je draagt bij aan het onderhoud van de ontwikkelde applicaties door de rol van support en 

trainer te vervullen voor de gebruikers en door eventuele problemen in de applicaties te 

verhelpen 

▪ Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en bijwerken van documentatie over de 

ontwikkelde applicaties (handleiding voor gebruikers en technische documenten voor uw DI-

collega's) 
 

Jouw profiel 
 

▪ Je beheerst de programmeertalen Angular, PHP, Java, Javascript en hebt minstens 3 jaar 

praktijkervaring 

▪ Kennis van Alfresco, Docker, SQL of BPMN is een troef 

▪ Je bent klantgericht en een goede teamspeler 
▪ Je hebt een analytische en creatieve geest gecombineerd met een goed gevoel voor organisatie 

en initiatief 

▪ Je bent vertrouwd met het faciliteren van groepen en bent in staat om op te treden als trainer 

voor een beginnend publiek 

▪ Je hebt uitstekende schrijfvaardigheden om notities, verslagen en brieven/e-mails op te stellen  

▪ Je hebt een Belgisch diploma (Master of Bachelor in Informatica) of je bent in het bezit van 

een gelijkvormigheidsattest dat het buitenlands diploma gelijkstelt aan het vereiste diploma op 

het ogenblik van de aanwerving 

▪ Je hebt een perfecte kennis van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

(NL/FR) en een goede schrijfvaardigheid in deze taal 

▪ Je hebt voldoende kennis van de andere taal van het Gewest en van technisch Engels 

▪ Je bent in het bezit van het SELOR-taalcertificaat of bent bereid dit te behalen 
 

Wij bieden 
 

▪ Een voltijdse arbeidsovereenkomst (37u30/week) voor onbepaalde duur 

▪ Een flexibel uurrooster 

▪ Mogelijkheid om 1 of 2 dagen per week te telewerken (na 6 maanden), in combinatie met een 

premie voor deelname in internetkosten 

▪ Minimaal 35,5 vakantiedagen per jaar (op basis van een voltijds uurrooster) + extralegaal 

verlof  

▪ Een weddeschaal B1 (Bachelor) of A1 (Master) overeenkomstig de weddeschalen van de 

plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto 

maandsalaris aan de huidige index van € 2.481.76 (B1) en van € 3.375,20 (A1) (dat hoger 

kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring)  

▪ Een taalpremie (onder voorbehoud van het behalen van het SELOR-taalcertificaat) 

 



▪ Gratis MIVB-abonnement en bijdrage in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC, fiets) 

▪ Maaltijdcheques (€ 8) 

▪ Ontdek andere voordelen door onze website te bezoeken OCMW Vacatures: Hoe solliciteren 

(ocmwbxl.brussels) 

 

Word lid van ons team!  

 

Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via 

https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulier/ocmw-van-brussel/selectie of via het e-mailadres: 

selections@ocmwbxl.brussels met verplichte vermelding van het referentienummer  A4658I. 

 

Het sollicitatiedossier moet de volgende documenten bevatten: 

▪ cv 

▪ motivatiebrief 

▪ kopie van het (de) vereiste diploma('s) of gelijkwaardigheidsbeschikking waarmee het diploma 

van de buitenlandse studie wordt gelijkgesteld aan het vereiste diploma  

▪ bij gebrek aan het diploma: een schriftelijk bewijs dat de aanvraag voor de gelijkwaardigheid 

van het buitenlandse diploma in behandeling is    

 

Voor meer informatie over de te verstrekken documenten en onze selectieprocedure kan je terecht op 

onze website “Werken bij het OCMW: Hoe solliciteren (ocmwbxl.brussels)  
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