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FUNCTIEOMSCHRIJVING

salarisschalen hoger onderwijs ATP
Openbaar
2017/131/AD/ATP/CON
Vacature wordt afgesloten van zodra ingevuld

Contract onbepaalde duur van zodra als mogelijk.
Verlenging, omzetting naar statutair ambt en latere benoeming zijn mogelijk,
mits positieve evaluatie.

Howest, De Hogeschool West-Vlaanderen is een creatieve, innovatieve en
ondernemende hogeschool met 6000 studenten en 800 medewerkers met
campussen in Brugge en Kortrijk.
Je komt terecht in het team ICT en je bent verantwoordelijk voor het
ontwikkelen en implementeren van innovatieve ICT-processen met in de
achtergrond een geavanceerd datawarehouse met uitgebreide rapportering.
Jouw voornaamste taken zijn:






Actief op zoek gaan naar noden op vlak van ICT-ontwikkelingen door
collega’s te bevragen.
Ontwikkelen en implementeren van nieuwe ICT-toepassingen.
Onderzoeken van ICT-innovaties, inbedden in projecten en advies
geven.
Analyseren en specifiëren van nieuwe ICT-toepassingen.
Technisch documenteren van de ICT-processen.

Je rapporteert aan het diensthoofd ICT en wisselt ervaringen uit met de
teamleden. Het team werkt autonoom en suggereert actief optimalisaties. Je
volgt ICT innovaties met heel veel interesse en je denkt na hoe innovaties in

de Howest projecten kunnen ingebed worden. Je doet pro-actief voorstellen
om je verder te bekwamen.
Je krijgt de ruimte om creatief en innovatief te werken, binnen een kader dat
kwaliteit en flexibiliteit heel belangrijk acht.

PROFIEL

Vereist diploma






Diploma Master Informatica of Industrieel ingenieur Informatica
of Burgerlijk ingenieur in de computerwetenschappen of
aanverwante masteropleiding.
Kennis van 1 of meerdere technologieën uit deze reeks is een
meerwaarde maar geen must: .NET, Office 365, SharePoint, PHP,
Drupal.
Je hebt kennis van software design patterns.

Indien je over een buitenlands diploma beschikt, dient een erkenning van de
gelijkwaardigheid toegevoegd te worden.
Howest competentieprofiel:









Je neemt je professionele rol op een geëngageerde wijze op.
Je bent openminded.
Je bent een teamplayer.
Je speelt adequaat en wendbaar in op verandering en innovatie.
Je bent overtuigd van het belang van maatschappelijk engagement.
Je bent een brede netwerker en je brengt je professioneel netwerk
binnen Howest.
Je bouwt mee verder aan de internationale dimensie van Howest.
Je hebt een attitude van levenslang leren.

Functiespecifiek competentieprofiel





Je houdt van kwalitatieve software: build-servers, ge-automatiseerde
testen, continuous deployment, … maken je nieuwsgierig.
Passie voor web- en app development, geïllustreerd door een aantal
(hobby-) projecten die je bouwt.
Je assembleert oplossingen op basis van solide (al dan niet community
gedreven) bouwstenen. Je verkende al eens open-source codebases.
Je bent een gepassioneerde software ingenieur. Je wil je graag de
finesses eigen maken van solide en robuuste software ontwikkeling,
als vooraanstaande ICT hogeschool kan Howest je die aanleren.






ERVARING

AANBOD

Je houdt er van resultaat-gedreven en pragmatisch te werk te gaan: je
wil in team en dichtbij de klanten oplossingen bouwen.
Je bent communicatief ingesteld.
Je wil in een agile team aan de slag: je waardeert het ritme van een
iteratieve aanpak.
Je bent breed geïnteresseerd naar software vaardigheden: Howest wil
jou in haar .NET, Office 365, SharePoint, PHP en Drupal project-teams
inzetten, stap voor stap willen we je coachen.

Je beschikt over minstens twee jaar ervaring in een gelijkaardige functie.

Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een atypische, creatieve,
innovatieve en ondernemende hogeschool. Onze kernwaarden, Serve
Empower Care, proberen we elke dag in de praktijk om te zetten. We zorgen
voor onze studenten en leiden hen op tot direct inzetbare professionals.
Howest is een open en pluralistische hogeschool, met respect voor diversiteit.
Als wendbare en daadkrachtige organisatie biedt Howest haar medewerkers
maximale kansen om zich te ontplooien. Howest biedt een teamgerichte
werkomgeving aan.

MEER INFO

Voor inhoudelijke info kun je terecht bij:
Guido Vande Kerckhove – diensthoofd ICT
guido.vande.kerckhove@howest.be
Voor info omtrent de aanstellingskenmerken kun je terecht bij:
Luc Verhalle – directeur personeel en HR
luc.verhalle@howest.be

SOLLICITATIEPROCEDURE

Kandidaturen worden uitsluitend elektronisch toegestuurd via
http://ses.howest.be. Je registreert je met een login en een paswoord. Wij
vragen ook om jouw CV, motivatiebrief en diploma op te laden in het
systeem. Eénmaal geregistreerd moet je ook effectief solliciteren voor deze
vacature.
Kandidaten worden gescreend op basis van het CV en motivatiebrief. Wie
verder in aanmerking komt, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

www.howest.be

