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ICT-CONSULENT - LID Computer Crime Unit (CCU) Netwerk Devops

Taalregeling van de vacature: NL
Graad:
Niveau: B+
Klasse (niveau A): Nihil
Eenheid aanbod: DGJ - FGP OOST-VLAANDEREN OPERATIONELE STEUN
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Gespecialiseerde betrekking: {Specialization_x003A_LabelNL}
Aantal vacatures: 2
Publicatiedatum: 12/02/2021
Datum van intrekking van de publicatie : 05/03/2021

Bestaansreden van de functie
Gewenst profiel
Niveau B lid

Activiteiten
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.
Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren.
Technische begrippen met elkaar in overeenstemming brengen.
Onsamenhangendheden en punten van overeenkomst vaststellen.
Mogelijke technische oplossingen formuleren/voorstellen.
De obstakels van een methode vaststellen en alternatieven
voorstellen.
Benchmarken met gelijkaardige organisaties.
Een problematiek analyseren aan de hand van een SWOT-analyse.
Op basis van stalen analyses en tests uitvoeren.
Technische adviezen opstellen.
Programmatie van software - full stack & scripting.
Zorgen voor een integratie in de bestaande ICT-oplossingen.
Op eigen intiatief het hem toevertrouwde domein opvolgen, met de
steun van de structuur en de directie.
Ondersteuning informatica
taken en activiteiten in het domein van de informatica verrichten
volgens de geldende procedures om het informaticapark van de
entiteit optimaal te beheren.
De toegangen tot de gegevensbanken creeren & beheren.
Het communicatiemateriaal installeren en onderhouden.
Bugfixing toepassen.
Helpdesk (zie ook "contactpersoon")
technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de
personeelsleden/klanten/gebruikers om hen een gepaste oplossing
voor hun vragen en problemen te geven.
Het probleem bepalen in de situatie die de verzoeker uiteenzet.
De bekende procedures voor probleemoplossing toepassen.
Een samenvatting van de verzoeken doorsturen naar de technische
deskundigen.
Terugkoppelen naar verbeterprojecten.

Vaardigheden
Connaissances pratiques

Beschrijving van de entiteit
Federale gerechtelijke politie oefent, op het ganse Belgische
grondgebied, opdrachten van gerechtelijke politie uit (identificatie en
opsporing van daders van strafmisdrijven), welke opdrachten zijn
gericht op bovenlokale (en internationale) georganiseerde aanpak
vereisen.
Gedeconcentreerde gerechtelijke directie (FGP) voert de proactieve
en reactieve gerechtelijke onderzoeken onder leiding van het parket of
van de onderzoeksrechter.

Kennissen
Connaissances

NL: Skill Relation Management
Attitudes attendues

