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VACATURE  

IT VERANTWOORDELIJKE (DATA EN INFRASTRUCTUUR) (M/V/X) 

 IT-GEORIËNTEERDE DATA ANALIST 

 

Context 

Homegrade geeft een neutrale, onpartijdige, volledige en multidisciplinaire informatie over een reeks 

onderwerpen die gerelateerd zijn aan de huisvesting, zodat iedereen, ongeacht of hij eigenaar of 

huurder is, duurzaam kan wonen in het Brussels Gewest. Het doel is de renovatie van woningen, de 

vermindering van hun ecologische impact, de bewaring en het onderhoud van het erfgoed, de toegang 

tot de huisvesting en het rationeel energiegebruik te bevorderen en aan te moedigen. 

In het kader van de uitbreiding van deze activiteiten is Homegrade op zoek naar een IT 

Verantwoordelijke (Data en Infrastructuur).  

Homegrade zit volop in de ontwikkeling van een "One Stop Shop" en zal worden geconfronteerd met 

nieuwe uitdagingen, waaronder de digitalisering van bepaalde contacten met het publiek, de verbetering 

van zijn contact- en statistische tools. Uw rol zal erin bestaan deel te nemen aan de implementatie van 

efficiënte oplossingen om te voldoen aan de organisatorische en strategische behoeften.  

Homegrade ontwikkelt momenteel een CRM-tool op maat in samenwerking met externe ontwikkelaars. 

De modellering, de conceptualisering en het projectbeheer worden intern gedaan. De IT 

verantwoordelijke wordt geacht deel te nemen aan en in te staan voor het ontwikkelingsproces van de 

tool, in samenwerking met twee interne medewerkers, met regelmatige rapportering aan de directie.  

Functiebeschrijving 

In samenwerking met de directie heeft de IT verantwoordelijke de volgende taken: 

Business Analist  

- Ondersteuning en digitale dimensie bieden aan alle strategische initiatieven en projecten van de 

vereniging (bv. One Stop Shop)  

- De behoeften op het terrein en van de teams vertalen in robuuste IT-oplossingen, die de 

ontwikkeling van de vereniging ondersteunen  

- Alle aspecten van IT/CRM aanleren en verspreiden om ze toegankelijk te maken voor interne 

adviseurs (interne IT/CRM-opleidingssessies, enz.) 

- Zorgen voor de betrokkenheid en tevredenheid van de teams door het verstrekken van de 

methodologie en IT-tools om dit te bereiken  

- Platforms creëren om bedrijfskennis binnen de vereniging te beheren en te harmoniseren 

(Knowledge management) 

- De gegevens integreren  

- IT KPI's definiëren en controleren  
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Planning en monitoring  

- Ervoor zorgen dat de digitale doelstellingen die door de directie met alle projectdragers van de 

vereniging zijn bepaald, worden bereikt  

- Het plannen en anticiperen op de behoeften: "capacity planning" van de IT-behoeften van de 

vereniging om optimaal te kunnen inspelen op de groeiende vraag  

- Ontwikkelen van efficiënte en representatieve rapporteringstabellen die voor het beheer van de 

activiteit zullen worden gebruikt (CRM, Call center, Dashboard...) 

- Voortdurend op de hoogte blijven van nieuwe technologieën om de IT- en digitale strategie van 

de ASBL proactief aan te passen. 

Infrastructuur  

- Beheer van de contacten met de externe partners (IT/Telecom): beheer van aanbestedingen - 

naleving van het IT-budget - toezicht op aankopen van infrastructuur en licenties (HW, SW, 

beveiliging, enz.)  

- Jaarlijks en op middellange termijn de IT-behoeften bepalen en in staat zijn een budget op te 

stellen voor het management  

- De technische specificaties (lastenboek) opmaken en IT-behoeften ‘vertalen’ (hardware en 

infrastructuur) ten behoeve van de directie, de onderaannemers, de leveranciers of de partners  

- Het onderhoud plannen   

- Zorgen voor en toezicht houden op de procedures die zijn beschreven in de technische 

specificaties en SLA's (Service Level Agreement) 

- De follow-up en de goede ontwikkeling van de CRM-tools, IT- en telecommunicatiesystemen van 

de vereniging coördineren  

- De bestaande IT-, netwerk- en telefonietools en hun relevantie evalueren op basis van de realiteit 

op het terrein, en zo nodig alternatieven voorstellen die beter aan onze behoeften zijn aangepast  

 

Beroepservaring en vereiste opleiding 

Universitair diploma: Minstens Bachelor Information Technology of vergelijkbaar     

Beroepservaring: Minstens 5 jaar ervaring  

Technische vaardigheden: 

o Gewerkt hebben met VOIP-telefoniediensten (AlloCloud, Cisco…)  

o Ervaring met netwerk- en serverbeheer  

o De extern ontwikkelde CRM beheren  

o SQL beheersen 

o Goede kennis van databasemodellering en -conceptualisering  

o Ervaring met Microsoft Exchange center  

o Opgeleid in SharePoint 

 

Verwachte menselijke vaardigheden  

Bereidheid om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de VZW   
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Grote nauwgezetheid, structuur en organisatie- en anticipatievermogen - Goede relationele, 

communicatie- en pedagogische vaardigheden  

 Vermogen tot aanpassing en flexibiliteit om zo goed mogelijk te kunnen reageren op onvoorziene 

gebeurtenissen en noodsituaties - Graag werken in teamverband  

Intellectuele nieuwsgierigheid, op de hoogte van innovaties inzake methodologieën en IT-oplossingen  

 Dynamisme - Welwillendheid - Optimisme - Flexibiliteit - Discretie - Openheid van geest - Respect - 

Delen – Expertise       

 

Wij bieden 

Wij zijn een VZW op "mensenmaat" in volle ontwikkeling, in een activiteitensector met een reële impact 

op het milieu, met respect voor het evenwicht tussen het privé- en het beroepsleven van haar 

medewerkers. 

Aangename omgeving, dicht bij de hoofdwegen en het openbaar vervoer, in Brussel.  

Wij hechten evenveel belang aan technische als aan menselijke vaardigheden.  

Wij bieden een aantrekkelijk salarispakket dat in overeenstemming is met uw huidige vaardigheden en 

ervaring. 

Wij bieden u de mogelijkheid om uw vaardigheden te ontwikkelen in een dynamische, innovatieve en 

collaboratieve bedrijfscultuur  

 

Geïnteresseerd?  

Herkent u zich in dit profiel en bent u geïnteresseerd in deze vacature, contacteer ons dan per e-mail 

en voeg uw CV en een motivatiebrief toe (met vermelding van de functietitel in de titel van de mail) op 

volgend e-mailadres: jobs@homegrade.brussels 
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