














































Systeembeheerder







Programmeur

Functioneel applicatiebeheerder

Accuratesse
Algemene communicatie
Analytische vaardigheden
Beslissingsvermogen
Betrokkenheid bij het bedrijf
Commercieel
Creativiteit
Drukbestendigheid
Flexibiliteit
Initiatief
Inlevingsvermogen
Integriteit
Klantenservice
Luistervaardigheid
Onderhandelingsvaardigheid
Overtuigingskracht
Planning en organisatie
Schriftelijke communicatie
Zelfstandigheid
Kennis en ervaring ICT algemeen
Kennis en ervaring ICT analyse en beheer
Ervaring ICT ontwikkeling en beheer
Kennis ICT ontwikkeling en beheer

Business systems analist
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Kennis en ervaring ICT algemeen:
• Ervaring met de mogelijkheden van de informatietechnologie
• Conceptuele kennis van het beheer van netwerken
• Ervaring met het realiseren van technische wijzigingen
• Conceptuele kennis van bedrijfskunde
• Conceptuele kennis van administratieve organisatie
• Ervaring met technisch gerichte analysemethoden en –technieken
• Ervaring met betreffende databasemanagement systemen
• Ervaring met het realiseren van organisatie wijzigingen
• Conceptuele kennis van het beheer van informatiesystemen
• Conceptuele kennis van de mogelijkheden van de informatietechnologie
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Kennis en ervaring ICT analyse en beheer:
• Conceptuele kennis van het beheer van servers
• Conceptuele kennis methoden en technieken voor beveiliging (organisatorisch/technisch)
• Conceptuele kennis van organisatiegerichte analysemethoden en –technieken
• Ervaring met methoden en technieken voor beveiliging (organisatorisch/technisch)
• Ervaring met het opstellen van gebruikers documentatie
• Ervaring met methoden en technieken voor interne controle (organisatorisch/technisch)
• Ervaring met methoden en technieken voor projectmanagement
• Ervaring met organisatiegerichte analysemethoden en –technieken
• Ervaring met kwaliteitsmanagement
• Ervaring met organisatiegerichte ontwerpmethoden en –technieken
Ervaring ICT ontwikkeling en beheer:
• Ervaring met het beheer van applicaties
• Ervaring met technisch gerichte ontwerpmethoden en –technieken
• Ervaring met van de mogelijkheden van de informatietechnologie
• Ervaring met het opstellen van technische documentatie
Kennis ICT ontwikkeling en beheer:
• Conceptuele kennis van architectuurprincipes
• Conceptuele kennis van betreffende server-technologie
• Conceptuele kennis van server-technologie
• Toegepaste kennis van methoden en technieken voor projectmanagement
• Conceptuele kennis van kwaliteitsmanagement
• Conceptuele kennis van organisatieleer
• Conceptuele kennis van methoden en technieken voor projectmanagement
• Conceptuele kennis van betreffende netwerktechnologie
• Conceptuele kennis van betreffende database management systeem
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