
 

Vacature deskundige ICT niveau B1-B3 – 38u/week – 

contract onbepaalde duur – werfreserve van 1 jaar 
 

FUNCTIE  

Gooik is een landelijke, sociale en dynamische gemeente met een klantgerichte dienstverlening op 

mensenmaat. Onze medewerkers zijn vriendelijk, betrouwbaar, betrokken, deskundig en proactief.  

We breiden ons team graag uit met een Geweldige, Gedreven, Gemotiveerde medewerker!  

Jouw Gevarieerd takenpakket  

• Als ICT deskundige denk je mee na over het ICT-beleid en ben je mee verantwoordelijk voor 

de uitvoering ervan. 

• Je zorgt voor het volledige beheer van de ICT-infrastructuur van de organisatie 

(computerpark, opslag, netwerk, firewall, onderhoud soft- en hardware). 

• Je waakt mee over de informatieveiligheid binnen de organisatie. 

• Je volgt de nieuwe technologieën en evoluties in ICT op om jouw expertise verder uit te 

bouwen en de organisatie te laten groeien. 

Jouw Geweldige talenten  

• Je bent een ambassadeur van onze waarden. 

• Je werkt nauwkeurig en hebt aandacht voor kwaliteit. 

• Je bent een teamplayer, maar kan ook zelfstandig werken. 

• Je pakt je werk planmatig en georganiseerd aan. 

Ons Gooiks aanbod 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur 

• Verloning volgens weddeschaal B1-B3 brutowedde minimaal 2.883,19 euro – maximaal 

4.858,09 euro. 

• Relevante beroepservaring uit privé of als zelfstandige wordt volledig overgenomen 

aangezien moeilijk in te vullen functie.  

• Relevante beroepservaring overheid wordt volledig overgenomen. 

• De arbeidsduur bedraagt  38u in een voltijdse werkweek in een glijtijdsysteem 

• Maaltijdcheques (8 euro/gewerkte dag en pro rata) 

• Tussenkomst van 0,25 euro/km in woon-werkverkeer (fiets en openbaar vervoer) 

• Hospitalisatieverzekering, 2de pensioenpijler, ecocheques (200 euro/jaar) 

• 35 dagen verlof en 15 officiële feestdagen 

• Gezonde werk-privébalans 

• Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen vzw (terugbetaling 

medische kosten, goedkopere tarieven voor vrijetijdsactiviteiten, kortingen, ...) 

• Mogelijkheden tot telewerk, verschillende verlofstelsels, …  

 

 



 
Geschikt voor Gooik?  

• Je bent in het bezit van een bachelor diploma of gelijkgesteld voor een functie op niveau B1-

B3 

• Beschik je niet over het vereiste diploma, dan kom je in aanmerking als je aan één van 

volgende voorwaarden voldoet:  

o Je hebt minstens 2 jaar relevante beroepservaring en slaagt voor een capaciteitstest die zal 

doorgaan vóór de selectieproeven.  

Als jouw kandidatuur wordt weerhouden, ontvang je meer informatie over deze 

capaciteitstest.  

o Je beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt overeenkomstig 

de Vlaamse regelgeving over de titels van bekwaamheid. 

 o Je beschikt over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die je 

gevolgd hebt bij een door de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding. 

 

Graag in Gooik?  

• Solliciteren kan tot en met  13 februari 2023  via vacatures@gooik.be, via 

www.gooik.be/vacatures of schriftelijk naar Gemeente Gooik, t.a.v. Personeelsdienst, 

Ninoofsesteenweg 182 – 1755 Gooik. 

• De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef met een competentie- en een 

worksampleproef. De selectie wordt afgesloten met een grondig sollicitatiegesprek.  

• Indien geen bachelor diploma dan zal er vóór de selectieprocedure een capaciteitstest 

worden afgenomen. 

• Er wordt een wervingsreserve van 1 jaar aangelegd. 

• Vragen over de functiebeschrijving, de loon- en arbeidsvoorwaarden of de 

selectieprocedure? 

Contacteer de personeelsdienst via 02 454 04 30 of personeel@gooik.be. 
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