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Sinds 1989 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, net als Vlaanderen en Wallonië, een volwaardig 

Gewest. Dat was een echte ommekeer in het beheer 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 : 

Tijdelijk attaché-informaticus ontwikkelaar (m/v) 

 Voornaamste taken en bijzondere verantwoordelijkheden: 

▪ ontwerpen van architecturale applicaties en gegevens die tegemoetkomen aan de 
specifieke noden van het bestuur van het Parlement; 

▪ uitvoeren en coördineren van de ontwikkeling, de goede integratie en de maintenance van 
deze applicaties en databanken (intern of met derden); 

▪ zorgen voor de evolutie en de bestendiging ervan. 

 Algemene taken en verantwoordelijkheden: 

▪ Instaan voor gespecialiseerde, gevoelige of strategische opdrachten met betrekking tot de 
activiteitendomeinen van het team; 

▪ opleiden en begeleiden (coaching) van leden van de dienst in de expertisedomeinen; 
▪ uitzonderlijk instaan voor taken van andere leden van de dienst; 
▪ verslag uitbrengen over deze zaak. 

 Specifieke technische vaardigheden 

▪ geïnformatiseerde methodes en technieken voor projectbeheer; 
▪ methodologieën voor conceptuele en functionele analyse, modelisering, enz.; 
▪ beheer van databanken MySQL; 
▪ programmering C++, PHP, Perl, Javascript, SQL (Java, VBA zijn meerwaarden); 
▪ naargelang de projecten waarmee de titularis zich bezighout, kennis van de architecturale 

applicaties, de datastructuren, de noodzakelijke computertalen. 

 Algemene technische vaardigheden 

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

▪ uitstekende kennis van kantoorsoftware MS-Office, in het bijzonder MS-Word en MS-
Outlook inbegrepen. 
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 Diploma en ervaring 

▪ Aangezien de personeelsformatie een Nederlandstalige betrekking voorziet, wordt er een 
in het Nederlands gesteld diploma van niveau master/licentiaat in het domein van de 
informatica vereist. Relevante ervaring is een pluspunt. 

 Taalvaardigheden 

▪ uitstekende actieve kennis van het Frans, zowel schriftelijk als mondeling; 
▪ uitstekende passieve kennis van technisch Engels, zowel schriftelijk als mondeling. 

 Attitudes 

▪ organisatie van taken (beheer van de arbeidsduur, doorzettingsvermogen, autonomie bij de 
uitvoering); 

▪ zin voor contact en dienstverlening; 
▪ intellectuele nieuwsgierigheid, zin voor initiatief (ook technische strategische visie); 
▪ analytische en synthetische capaciteiten; 
▪ stressbestendigheid; 
▪ capaciteit om in team te werken; 
▪ streven naar kwaliteit bij de uitvoering (precisie); 
▪ schriftelijke communicatie. 

 Aanbod 

▪ U stapt binnen in een solide organisatie en speelt een sleutelrol. 
▪ De opportuniteit om bij te dragen tot een geëngageerd en ambitieus maatschappelijk 

project. 
▪ Een concurrentieel loonpakket in een stabiele omgeving. 
▪ U valt onder het statuut van de tijdelijke medewerkers en u kan genieten van de 

weddeschaal van attaché (beginwedde : 4.021,66 € bruto/maand). In functie van uw 
werkervaring kan u een bijkomende toelage genieten. 

 Contact: 

▪ Meer info over de betrekking: dhr. Emmanuel Willems, eerste adviseur – dienst informatica 
( 02 549 64 21 – ewillems@parlement.brussels) 

▪ Meer info over de selectie: Dhr. Baptiste Glorieux, attaché – dienst 
Volksvertegenwoordigers & personeel ( 02 549 63 38 – bglorieux@parlement.brussels) 
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