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APPLICATION MANAGER (V/M /X)
UITERSTE DATUM INDIENEN VAN DE KANDIDATUUR: 17/12/2022

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

een Application Manager voor de Dienst Informatica (DI). Deze persoon is ver ant

woor delijk voor het waarborgen van de beschikbaarheid van bedrijfsapplicaties voor  

gebruikers door op te treden als een geïnformeerde tussenpersoon tussen de gebruikers, 

de ITdienst, de partijen buiten het OCMW en de softwareleveranciers. Hij/zij biedt ook 

ondersteuning en opleiding aan de gebruikers. Hij/zij werkt eveneens met de toepassin

gen die bij het OCMW worden gebruikt.



Wij bieden

• Een weddeschaal B1 (bachelor)  
overeenkomstig de weddeschalen van 
de plaatselijke besturen van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, met een  
minimum bruto maandsalaris aan  
de huidige index van 2.531,41 €

• Een voltijdse vervangingsovereenkomst 
(37u30/week)

• Minimaal 35 vakantiedagen en een uur
rooster dat een evenwicht biedt tussen 
werk en privéleven

• Een afwisselende en veelzijdige baan 
in een aantrekkelijke omgeving waar 
proactiviteit wordt aangemoedigd

• Een betekenisvolle job

• Regelmatige opleiding tijdens  
de werkuren

• De mogelijkheid tot telewerken

Jouw profiel 

• Je hebt een Belgisch diploma 
(bachelor Informatica, beheerder  
databases en IT-tools) of een 
gelijkwaardig heidsattest

• Je bent motor en actor van verandering 
naar een geoptimaliseerde administratie

• Je bent vertrouwd met het beheer van 
informatiesystemen op de volgende 
gebieden of je bent bereid deze kennis 
te verwerven: Beheersinstrument voor 
sociale dossiers, Patrimonium, HR, Rust 
en verzorgingstehuizen, Financiën.

• Je hebt ten minste 3 jaar beroeps-
ervaring

• Je hebt een perfecte kennis van het 
Frans of het Nederlands

• Je bent bij voorkeur tweetalig

• Je bent in het bezit van het SELORtaal
certificaat of bent bereid dit te behalen

• Je bent vertrouwd met de Microsoft 
Office Suite en het internet
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APPLICATION MANAGER

Jouw verantwoordelijkheden

• Je onderhoudt contacten met de gebruikers (ondersteuning, evaluatie van verzoeken, ana
lyse van ondervonden problemen, voorstellen van oplossingen, enz.)

• Je bent ook verantwoordelijk voor de contacten met externe leveranciers van toepassingen, 
externe belanghebbenden en de collega's van de Dienst Informatica

• Je draagt bij tot de ontwikkeling van bepaalde toepassingen (opvolging van de evolutie van 
de toepassing en eventuele migratie van de toepassing)

• Je werkt samen met de directie van je dienst bij het beheer van overheidsopdrachten voor 
de selectie van nieuwe toepassingen (opstellen van bestekken en evalueren van voorstellen)
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Het OCMW, 
dat is ook ...

5 waarden 

Respect • Solidariteit 

Engagement • Openheid 

Innovatie 

Projecten 
voor sociale economie en duurzame ontwikkeling

Cyclup • Restos du cœur • Linnendienst • Ecoflore • Relocto • Duo • Proxymove  

1  
privé- en publiek  
vastgoedpark

3 verblijf- en opvang-
structuren voor kinderen

2 structuren voor volwassenen  
met een verstandelijke handicap

12   sociale 
 antennes

5 
 rust- en verzorgings tehuizen

3000 medewerkers
Ingenieurs, financieel experten, verpleegkundigen, informatici, 

architecten, opvoeders, landmeters, maatschappelijk werkers, 

controleurs van bouwwerken, administratief personeel, geschoolde 

arbeiders, referentiepersoon voor diversiteit en inclusie, enz.
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OCMW van de 
Stad Brussel

OCMW van de 
Stad Brussel

@cpasbruxelles_ocmwbrussel

Word lid van ons team  ! 

Het sollicitatiedossier moet de volgende 
documenten bevatten:

• jouw CV

• jouw motivatiebrief

• jouw diploma (of gelijkwaardigheidsattest)

Vermeld ook duidelijk referentienummer van de oproep: 
A4684T

Stuur uw volledig sollicitatiedossier  
voor 17/12/2022 naar:

 selections@ocmwbxl.brussels

 www.ocmwbxl.brussels

Voor meer informatie over de te verstrekken documenten  

en onze selectieprocedure kan je terecht op onze website  

(“Werk bij het OCMW – Hoe toe te passen”)


