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doel:
operationeel houden van computerapparatuur, -infrastructuur en 

programmatuur. efficiënt laten functioneren daarvan. Verlenen van 

ondersteuning aan gebruikers. begeleiden van projecten en bijdragen 

aan beleidsadviezen.

Voorbeeld	activiteiten:	
adviseert en instrueert inzake hard- en softwaregebruik. biedt directe 

ondersteuning. inventariseert opleidingsvragen en doet suggesties 

dienaangaande. archiveert documentatie. beheert het gebruik van 

geheugen en opslagruimte. Voert beveiligingsmaatregelen uit. Maakt 

software applicaties. lost (kleine) storingen op en schakelt voor onder-

steuning zo nodig de leveranciers in. bestelt bepaalde benodigdhe-

den en zorgt voor de distributie. begeleidt zo nodig automatiserings-

projecten. draagt bij aan advisering en beleidsvorming.

relevante	competenties:
contactuele vaardigheden, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, 

respect / integriteit, initiatief, resultaatgerichtheid, flexibiliteit, stress-

bestendigheid, analytische vaardigheden, vakkundigheid, technisch 

inzicht.

kArAkteristieken

complexiteit
automatiseringstechnische functie gericht op hard- en softwarebeheer. 

Verleent hulpdiensten aan individuele medewerkers, waarbij het gaat 

om het oplossen van redelijk moeilijke en erg verschillende problemen. 

ontwikkelt in overleg zeer specifieke applicaties en begeleidt automa-

tiseringsprojecten. is betrokken bij beleidskeuzes. Schakelt vrij frequent 

om. Hoge accuratesse is soms vereist. Werkt soms onder tijddwang.

Vooropleiding op Hbo niveau, aangevuld met een diepgaande oriën-

tatie op de interne automatiseringsinfrastructuur en enkele vak- en 

systeemgerichte cursussen. bijblijven op beperkt vakgebied.

regelcapaciteit
deelt rekening houdend met acute problemen / storingen overwegend 

zelf de eigen tijd in. is bij de aanpak gebonden aan beperkte instructies, 

waarbij van enige sturing sprake is. indirect toezicht door overleg. 

Problemen vereisen ervaring, aanmerkelijk technisch inzicht en nogal 

vergaande specialistische kennis.

Heeft veel interne contacten met gebruikers op verschillende niveaus 

en incidenteel met de directie. de contacten zijn van belang voor het 

verhelpen van storingen en optimale voortgang.

geeft leiding aan een medewerker.

afbreukverantwoordelijkheid
Heeft regelmatig externe contacten met leveranciers over bestellingen 

en onderhoud. Verstoringen werken hinderlijk en vertragend. 

fouten veroorzaken vertragingen in de voortgang waardoor aanzienlijk 

rendementsverlies en financiële schade ontstaat. fouten worden door 

het systeem en door zelfcontrole redelijk snel ontdekt en hersteld.

discretie is vereist ten aanzien van bepaalde gegevens.

werkomstandigheden
Meestal kantooromstandigheden. Wisselend inspannend. 
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