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Functietitel GIS-operator 

 
Doel van de functie Bij verschillende lokale besturen instaan voor de voorbereiding en de feitelijke 

uitvoering van geografische gegevensinput 

 
Plaats in de  
organisatie 

Departement Interne Organisatie 
IVA eGov 
Je rapporteert rechtstreeks aan het hoofd van IVA eGov 
 

 
Resultaatgebieden  instaan voor inventarisatie, invoer en/of onderhoud van geografische gegevens 

 
Taakomschrijving  je wordt tewerkgesteld in één of meerdere gemeenten of steden en mogelijks 

andere lokale besturen (zoals OCMW's) 

 je staat in voor inventarisatie, invoer en onderhoud van digitale geografische 
gegevens volgens vaktechnische standaarden en conform gemaakte afspraken 
en richtlijnen 

 je verzorgt de lay-out van digitale kaarten 

 je maakt afgeleide administratieve documenten zoals bestanden, lijsten, 
overzichten.  

 
Functieanalyse  kennisniveau (zie ook technische competenties) 

 kennis van GIS is een pluspunt. 
 je bent computervaardig en hebt ruimtelijk inzicht. 
 je hebt kennis van Ms Office. 

 zelfstandigheidsniveau 

 je anticipeert zelf op mogelijke problemen en koppelt deze problemen ook 
terug met de GIS-projectverantwoordelijke.  

 communicatief niveau 

 je bent zowel mondeling als schriftelijk in staat om een boodschap duidelijk, 
volledig en overtuigend over te brengen.  

 ervaringsniveau 

 geen 
 andere 

 je bezit een rijbewijs B 
 je beschikt over een eigen wagen ten behoeve van dienstverplaatsingen. 

 
Diplomavereisten Diploma hoger secundair onderwijs 



 
Kerncompetenties Competenties Definitie 

loyauteit zich aansluiten bij de filosofie en het engagement van de organisatie. 

Zich houden aan haar sociale en ethische normen. 

Functioneren zoals dat wordt verwacht en zoals bepaald in 
verschillende voorschriften. Zich volledig kunnen vinden in de missie 

van de organisatie en steeds handelen vanuit die waarden en normen 
wmd-bewustzijn zich houden aan de bestaande voorschriften en beleidsengagementen 

rond welzijn op het werk, milieuvriendelijkheid en duurzaamheid. 

Daarbij beseffen dat men zelf een voorbeeldrol te spelen heeft en dat 
dan ook gewetensvol doen 

klantgerichtheid op elk moment proberen de behoeften, gevoeligheden en wensen van 

de interne en externe klant in te schatten en het denken en handelen 
daarop afstemmen 

verantwoordelijkheidsgevoel steeds de nodige verantwoordelijkheid nemen voor de taken die worden 

toegewezen. De gemaakte afspraken nakomen en principieel de 
gevolgen aanvaarden van alles wat men beslist of doet 

 

 
Gedrags- 
competenties 

Competenties Definitie 

communicatie correcte taal gebruiken en streven naar helderheid in formulering en 

verstaanbaarheid, zowel mondeling als schriftelijk. Goed luisteren wat 
collega's en klanten precies nodig hebben en ervoor zorgen dat zij de 

juiste informatie krijgen 

zelfstandigheid als dat nodig is, kunnen werken zonder coaching of leiding. Er geen 
problemen mee hebben zelfstandig te werken en de opdrachten tot een 

goed einde te brengen zonder te veel te moeten rekenen op anderen. 
Aan de andere kant die zelfstandigheid niet overdrijven, opdat 

samenwerking geen probleem vormt 

leervermogen aandacht hebben voor nieuwe of ingewikkelde informatie. Die snel in  
zich opnemen en toepassen. Voldoende begaan zi jn met de  

persoonlijke ontwikkeling en vorming 

samenwerken in staat zijn om als volwaardig lid van een team te functioneren en  
effectieve bijdragen te leveren aan een gezamenlijk resultaat. Rekening  

houden met de behoeften en wensen van de collega's en het  
eigenbelang of de eigen ambitie volledig ondergeschikt kunnen maken  

aan het belang van de groep 

kwaliteitsgerichtheid werken volgens de pdca-cyclus (plannen, doen, controleren en ageren)  

om de kwaliteit op alle niveaus en gebieden in de organisatie te  
verzekeren 

resultaatgerichtheid gericht zijn op het concretiseren van doelen en het realiseren van  

resultaten conform het tijdspad en de afspraken 

praktisch inzicht inzicht hebben in de praktische aspecten van het werk en voldoende  
weten tot waar de kunde ter zake reikt. Dat inzicht hanteren om de  

opgelegde werkzaamheden efficiënt te laten verlopen en zelfs nog te  
verbeteren 

flexibiliteit zich vlot kunnen aanpassen aan een veranderende omgeving, nieuwe  

taken en verantwoordelijkheden, of aan nieuwe mensen. Gepast  
reageren op onverwachte omstandigheden en het niet erg vinden als  

men zijn werkwijze daardoor volledig moet aanpassen 

probleemaanpak als zich een probleem stelt, dat dadelijk aanpakken. Bij het zoeken naar  
een oplossing oog voor alternatieven hebben en logisch kunnen  

afwegen welke daarvan de beste is, steeds met de uitvoerbaarheid  
ervan als uitgangspunt 

vakkennis duidelijk beschikken over vakspecifieke informatie. Die info is  

inhoudelijk en technisch hoogstaand, en ze wordt voortdurend  
bijgestuurd. Daarnaast beschikken over kennis van en inzicht in het  

werk en de organisatie 
 

 
Technische 
competenties 

Competenties Niveau Kennis te verwerven… 

GIS basis na indiensttreding 

Bureauticasoftware gevorderd vóór indiensttreding 

Computervaardigheid gevorderd vóór indiensttreding 
 

 
Selectieprocedure zie artikel 32 §3 



 
Niveau C 
Rang Cv 
Graad Administratief medewerker 
Salarisschaal C1-C3 

 
Komen in  
aanmerking 

aanwerving: zie diplomavoorwaarden en aanvullende (ervarings)vereisten 
bevordering: zie artikel 98 
interne mobiliteit: zie artikel 72 

 


