FEDERALE POLITIE ANTWERPEN
Coördinatie- en steundirectie
zoekt

Manager ICT
Wat bieden we jou?
•
•
•
•
•
•
•

Je komt terecht in een bloeiende en uitdagende dienst, waar je samen met je
teamleden kan bouwen aan een service par excellence.
De vrijheid en zelfstandigheid om aan je job een eigen toets te geven.
Een gevarieerd takenpakket dat zowel de aansturing van je teamleden inhoudt
als de coördinatie en opvolging van de doelstellingen van de dienst.
Uitdagende inhoud met complexe problemen, overlegmomenten rond diverse IT
onderwerpen, bemiddelingen tussen de dienst, klanten en partners enz…
Een flexibel dagschema dat ruimte biedt voor plaats- en tijdsonafhankelijk
werken.
Stabiliteit en werkzekerheid.
Een vaste job met maar liefst 34 dagen vakantie om je batterijen op te laden, de
kans om extra uren te werken (en daar financieel of via rustdagen een duwtje voor
in de rug te krijgen), collectieve voordelen, openbaar vervoer op onze kosten
en/of een fietsvergoeding en een gratis hospitalisatieverzekering.

Wat doe je bij ons?
•
•
•
•
•
•

Je staat zowel in voor de dagelijkse aansturing van je teamleden als de
beleidsmatige opvolging van de dienst.
Je slaagt erin het overzicht te houden over de zeer ruime dienstverlening dat
je team biedt aan de +/- 1300 gebruikers die verspreid zitten over de hele
provincie Antwerpen.
Je werkt voortdurend aan de goede relaties met onze diverse klanten en
partners. Je klantgerichte aanpak is één van je aangeboren talenten.
Je zet je sterke leidinggevende skills in voor de aansturing en coaching
van een team dat bestaat uit systeembeheerders, administratieve
medewerkers en een radiotechnicus.
Je biedt creatieve oplossingen aan binnen een werkcontext die je
ongetwijfeld voor de nodige uitdagingen zal stellen.
Je bent bovenal ook een toffe collega die onze dienst ICT niet alleen
aanstuurt, maar vooral ook versterkt met een gezonde dosis teamspirit.

Interesse?
Contactpersoon: Van Altert Katrien
Katrien.Vanaltert@police.belgium.eu
03/ 03 829 71 24

