
 

 

Sinds 1989 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, net als Vlaanderen en Wallonië, een volwaardig 
Gewest. Dat was een echte ommekeer in het bestuur van het Gewest aangezien het sindsdien over 
eigen instellingen en bevoegdheden beschikt. Onder de gewestelijke instellingen bekleedt het 
Parlement een vooraanstaande plaats. Het Parlement is het hart van de democratie waar de 
belangrijke burgerwaarden tot uiting komen: luisterbereidheid, dialoog, verdraagzaamheid, 
besluitvorming voor het welzijn van eenieder. 
 
Vandaag zoekt het Brussels Parlement een : 

 

 

Software engineer  (m/v) 

(PB 2018-02) 

 

Jouw Taken 

 Je onderzoekt de specifieken noden van  de diensten van het Parlement en je stelt de gepaste 
oplossingen voor aan jouw interne klanten ;  

 Je neemt deel aan het uitschrijven van de functionele analyses en je ontwerpt de applicaties 
die nodig zijn voor de ontwikkelingen ; 

 Je voert de ontwikkelingen uit en coördineert ze, je bent verantwoordelijk voor de goede 
integratie en het onderhoud van deze applicaties en databanken (intern of met derden); 

 Je zorgt voor hun evolutie en hun bestendiging door de nodige documentatie op te stellen ; 

 Je verzekert de nodige ondersteuning bij de invoering van elke nieuwe applicatie ; 

 Je zorgt voor de opleiding en begeleiding van leden van de diensten binnen jouw 
expertisedomeinen ; 

 Je bent in staat om specifieke  opdrachten met betrekking tot de taken van het team over te 
nemen. 

 

 

Jouw opleiding en ervaring :  

 Je hebt een masterdiploma richting IT 

 Een eerste ervaring in een gelijkaardige functie is een troef; 

 Goede kennis van modelisatie, conceptuele en functionele analysemethodes ; 

 Je beheerst bij voorkeur de methodes en de technieken inzake beheer van 
informaticaprojecten ; 



 Grondige kennis van volgende programmeertalen : C++, PHP, Javascript, ( kennis van andere 
programeertalen zijn troeven); 

 Goede kennis van het beheer van relationele databanken ( bvb. MySQL) ; 

 Naargelang de projecten waarmee de titularis zich bezighoudt : goede kennis inzake 
applicatie-architectuur, de datastructuren, noodzakelijke computertalen ; 

 Goede algemene computerkennis (omgeving MS-Windows server, Unix/Linux, Apache, 
Tomcat, HTML5, CSS, TCP/IP, enz.); 

 Zeer goede kennis van het Frans. 

 

Jouw competenties 

 Je werkt nauwkeurig, geordend en georganiseerd ; 

 Je bent communicatief sterk en je hebt zin voor contact en dienstverlening ; 

 Je bent open van geest, flexibel en nieuwsgierig van aard ; 

 Je werkt zelfstandig aan taken maar je bent in staat om in groep te werken ;  

 Bovendien ben je bereid, bij gelegenheid, om jouw collega’s te helpen met taken die buiten 
jouw rechtsreeks expertisedomein vallen. 
 

We bieden:  

 De  kans  om  bij  te  dragen  tot  een  geëngageerd  en  ambitieus  maatschappelijk  
project ; 

 Een aantrekkelijk loonpakket in een stabiele werkomgeving ; 

 Je  valt  onder  het  statuut  van  de  tijdelijke  medewerkers  en  je geniet  de  
weddeschaal van  attaché  (beginwedde  :  4.021,66 € bruto/maand) ; 
In functie van jouw werkervaring, kan je een bijkomende toelage genieten van maximum 6 
jaar. 

 
 
Contact:  

Meer info over de betrekking: dhr. Emmanuel Willems, eerste adviseur – verantwoordelijke van het 
dienst informatica (02 549 64 21 – 0497 599 638 - ewillems@parlement.brussels)  

 

Interesse? Stuur dan meteen jouw cv naar het volgende adres (met vermelding van de referentie "PB-
2018-02"): jobs@parlement.brussels 

 


