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Bestaansreden van de functie
Gewenst profiel
Niveau B lid

Activiteiten
Actor belast met operationele steun
steunopdrachten uitvoeren met behulp van specifieke kennis,
middelen en/of technieken om de klanten een operationele
meerwaarde te bieden bij het vervullen van hun eigen opdrachten
Problemen waarmee medewerkers van de cel i2 te maken hebben
identificeren, analyseren en oplossen, en nuttige en relevante
oplossingen voorstellen.
Identificeren, opzetten en onderhouden van contacten met interne en
externe partners die beschikken over software -technologie die
verenigbaar kunnen zijn met de goede werking van de cel i2.
Met het oog op de ontwikkeling van een kwaliteitsvisie van de
werkingsmiddelen, het beheer van de ICT-middelen die ter beschikking
gesteld zijn van de Dienst i2 verzekeren en optimaliseren.
Gegevens-beheerder
gegevens raadplegen, invoeren, klasseren en/of een of meerdere
interne en/of externe gegevensbanken exploiteren om over alle
noodzakelijke elementen te beschikken voor de verdere controle en
behandeling van het dossier en om de organisatie gestructureerde
informatie ter beschikking te stellen.
De behoeften aan updates identificeren en uitvoeren, de software en
systemen die gebruikt worden binnen de dienst installeren en
onderhouden.
Toezien op de gegevens van programma's / systemen, en er de
opvolging van verzorgen teneinde de informatica inventaris bij te
houden.
Technisch deskundige (zie ook "strategisch deskundige")
op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses
uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten
die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat
te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te
helpen bij hun taken.
Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen.
Technicus
de machines en de infrastructuren, de toestellen en/of technische
uitrustingen onderhouden en herstellen om de gebruikers in staat te
stellen het materiaal en de infrastructuren te gebruiken tijdens
dagelijkse activiteiten en de duurzame werking ervan te garanderen.
Identificeren, analyseren en oplossen van alledaagse problemen die
kunnen optreden tijdens het dagelijks gebruik van de apparatuur.
Zorgen voor reparaties en / of vervangingen die nodig zijn voor de
goede uitvoering van de dagelijkse taken.
De meest ernstige problemen identificeren, en aan de bevoegde

verantwoordelijken een analyse kunnen voorleggen met het zicht op
herstelling of vervanging.
Logistieke ondersteuning
logistieke taken en activiteiten verrichten volgens de geldende
procedures om de logistieke middelen die de entiteit ter beschikking
worden gesteld optimaal te beheren.
Het beheer van de logistiek om te voldoen aan de behoeften van de
dienst.
Het dagelijkse en voorbeheer van de dienst in logistisch materiaal.

Vaardigheden
Connaissances pratiques

Beschrijving van de entiteit
De CSD moet bijdragen, in overleg met de administratieve
overheden en andere eenheden van de geintegreerde politie die
werkzaam zijn binnen het arrondissement, evenals met de pertinente
nationale en grensoverschrijdende partners inzake veiligheid, op hoog
niveau van veiligheid ten voordele van het arrondissement door aan
de eenheden van de federale politie en de lokale politie die er
aanwezig zijn, gespecialieerde en supralokale producten en steun aan
te leveren en dit zowel in operationele als niet-operationele domeinen.
PLIF/I van de dienst middelenbeheer van de CSD ziet erop toe dat de
niet-operationele steun inzake ICT en informatie verzekerd wordt voor
de eenheden van de federale politie aanwezig binnen het
arrondissement en in het bijzonder voor de FGP. PLIF/I neemt
eveneens actief deel aan het in plaats stellen van een optimaal en
transparant beleid inzake ICT en informatie binnen de CSD en de
FGP.

Kennissen
Connaissances

NL: Skill Relation Management
Attitudes attendues

