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Identificatie van de functie: 

Groep/Afdeling:  

Strategie ontwikkeling en stroombeheer (SOS) 

Titularis:  

Functiebenaming (graad):  

Functioneel analist 

Rapporteert aan: zie organigram IVAGO 

Locatie: Proeftuinstraat GENT (of een andere 
locatie ingevolge de dienstnoodwendigheden 
binnen IVAGO) 

Datum update v/d beschrijving: 10/01/2021 

Niveau/Functionele loopbaan: A1-A2-A3  

 

FUNCTIE 

 

Doel van de functie: 

Samengevat (hoofdlijnen, niet exclusief): 

Specifiek 
Coördineren van IT projecten van begin tot eind. 
Vertalen van business noden in functionele vereisten. Gebruikerstesten van systemen.  
Innovatieve projecten. 
Algemeen 
Past het IVAGO managementsysteem voor kwaliteit, milieu en welzijn toe. Past de visie op samenwerken 
binnen IVAGO toe. 
Geeft geen (hiërarchische) leiding. 

 
 

Dimensies (indicatief): 

• Implementatie bedrijfsspecifieke operationele 
systemen en administratieve toepassingen van 
IVAGO. Vandaag betreft dit een 10 – tal pakketten.  

• Belangrijk deel is SAP: W&R, analytics en 
specifieke IVAGO ontwikkelingen 

• Nieuwe projecten: 2 per jaar 
 

 
 

Resultaatgebieden (gelijke orde van belangrijkheid tenzij anders afgesproken tijdens het 
functioneren): 

1. Je werkt je in de bestaande processen en systemen in, van hieruit formuleer je verbetervoorstellen en 
voorstellen tot verdere digitalisering en automatisering.  

2. Je verzamelt de business noden (bvb door organiseren van workshops) en vertaalt deze naar 
functionele systeembehoeften en technische eisen (bvb use cases, informatie- en datamodellen). 

3. Je gaat op zoek naar oplossingen, ofwel via nieuwe software en technologie of door aanpassingen aan 
huidige software. Hierbij besteed je bijzondere aandacht aan hoe data kan ingezet worden.    

4. Hierbij heb je oog voor het bestaande IT landschap. Je stelt oplossingen voor aan de business 
gebruikers. 

5. Je voert in overleg met het departementshoofd IT & systemen markstudies uit, zoekt mogelijke 
leveranciers en schrijft de technische vereisten voor bestekken indien nodig. 

6. Je coördineert projecten van A tot Z. Je maakt de planning op en volgt deze op. Je bent het 
aanspreekpunt voor externe en interne partners. 

7. Je zorgt er voor dat het ontwikkelde product voldoet aan de functionele vereisten van de gebruikers, dit 
door de opvolging tijdens de ontwikkelingen. Je schrijft testscenario’s en test zelf. Je organiseert 
demosessies.  

8. Je schrijft ook handleidingen en begeleidt (kern) gebruikers. 
9. Je speelt een actieve rol in de SAP implementatie en groeit uit tot een expert in de opzet en werking van 

de diverse SAP modules bij IVAGO. 
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10. Je ondersteunt het departementshoofd en kan bij afwezigheid het departementshoofd IT/systemen 
functioneel vervangen. 

11. Je blijft voldoende op de hoogte van de verschillende ontwikkelingen in software en technologie (IOT, 
AI,…). Je brengt innovatieve oplossingen binnen. Je verzamelt hiervoor alle nodige informatie en 
documentatie, bouwt een netwerk uit.  

12. Je kent de op de medewerkers van IVAGO toepasselijke regelgeving en/of weet waar deze te 
raadplegen zijn. Je leeft deze zelf na. 

13. Continuïteit: je bent in het kader van het rechtsbeginsel van de continuïteit van de dienstverlening van 
IVAGO inzetbaar binnen IVAGO. 

 

 

BPI’s: - Belangrijkste Prestatie Indicatoren  

Geïmplementeerde vernieuwingen en verbeteringen aan systemen. 
Interne klanttevredenheid. 
De projecten worden binnen tijd en budget gerealiseerd . 
De operationele applicaties zijn afgestemd op de bedrijfsprocessen en de noden van het bedrijf en de 
eindgebruikers. 

 

Competenties: 

• Jobkennis 
Grondige kennis van SAP 
Basiskennis van databases  
Projectmatig werken 
Sterk analytisch vermogen  
Taalvaardig: kan zich uitdrukken in correct en verzorgd Nederlands. 
 

• Resultaat- en veranderingscompetent 
Staat open voor veranderingen en/of nieuwigheden binnen de functie. Levert de nodige inspanningen om 
deze te aan te leren en vervolgens toe te passen alsook te actualiseren.  
Is innovatief, denkt vooruit en streeft steeds naar kwaliteitsverbetering. Doet voorstellen tot verbetering, legt 
deze voor en voert ze vervolgens uit. 
Neemt de nodige acties om fouten en problemen te rapporteren en te corrigeren of op te lossen. 
Is gericht op een goed en tijdig resultaat en blijft daarbij accuraat werken. 
 

• Integriteit en betrouwbaarheid 
Heeft verantwoordelijkheidszin en stiptheid om afspraken na te komen. Meldt elke ‘onregelmatigheid’. 
Kan het werk even correct afwerken met of zonder toezicht. 
Gaat tactvol en discreet om met gegevens over personeel (privacy) en bedrijf  (beroepsgeheim). 
Volgt algemeen sociale en ethische normen: geen onderscheid op basis van geslacht, geaardheid, geloof, 
ras of stand. Volgt de waarden van IVAGO. 
Past de regelgeving correct toe en laat geen afwijkingen daarop toe. Is een teamwerker maar kan ook 
individueel goed presteren. 
Is flexibel, is bereid zijn/haar arbeidstijden aan te passen aan de noden van de dienst. 
Streeft steeds naar een optimale samenwerking met collega’s en andere diensten van IVAGO. 
 

• Communicatie 
Is assertief, tactvol. Kan zeer goed luisteren.  
Kan goed communiceren in groep en complexe problemen eenvoudig toelichten.  
Kan en durft duidelijk de eigen mening zeggen om samen tot een oplossing te komen. 
Verwoordt een boodschap of opdracht vlot en duidelijk en brengt die ook zo over.  
Neemt initiatief en geeft regelmatig goede terugkoppeling naar de leidinggevenden en de collega’s. 
Gebruikt vlot de bestaande communicatiemiddelen. 

 

VOORWAARDEN 

 

Vereiste ervaring, scholing en opleiding (staat los van de anciënniteit) 

• Bij aanwerving (cumulatief) 
Bezit het diploma van master. 
Heeft minimum 5 jaar nuttige en effectieve ervaring, bij voorkeur met ERP systemen. 
Bezit een geldig rijbewijs B. 
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• Bij bevordering (cumulatief) 
Is tewerkgesteld bij IVAGO. 
Voldoet aan de statutaire of reglementaire voorwaarden (te vinden op intranet). 
Heeft minimum 2 jaar nuttige effectieve ervaring, bij voorkeur met ERP systemen. 
Heeft bij de laatste evaluatie een globaal gunstige evaluatie behaald in de uitgeoefende functie. 
Een geldig rijbewijs B bezitten. 
 

• Tijdens de loopbaan: 
Volgt met succes een introductieprogramma over IVAGO en haar opdracht. 
Volgt met succes interne of externe opleidingsprogramma’s. 
Blijft door opleiding een expert in zijn werkgebied. 
Past zich aan de functiebeschrijving aan en voert het daar omschreven werk uit. 
Past zich aan de noodwendigheden en veranderlijkheid van de dienst aan. 
Bezit en behoudt een geldig rijbewijs B en kan dit blijven gebruiken. 

 
 


