
 

 

 
Ondersteunen 

op  m aat .  

Iets voor jou ?  

 
Pegode vzw zoekt een functioneel analist 

Pegode VZW is een netwerkorganisatie van verschillende autonome projecten, die vandaag samen 

meer dan 700 personen met een beperking ondersteunen. We doen dit ‘op maat’ en in regie van de 

cliënt en willen hiermee bijdragen aan inclusie en kwaliteit van leven. Om de flexibele, vraaggestuurde 

en gevarieerde ondersteuning te kunnen bieden, kiest Pegode voor sociaal ondernemerschap, 

vernieuwing en samenwerkingsverbanden die inzetten op het bundelen van krachten, 

netwerkvorming, lokale verankering en beleidsbeïnvloeding. 

Om Pegode digitaal mee te ondersteunen…  

Zorg je voor de digitale organisatie van Pegode en neem je het beheer van de dienst ICT onder je 

hoede. In lijn met de strategie van Pegode maak je een meerjarenbeleid en zet je dit om in de praktijk 

met de verschillende teams.  

Voor Pegode als geheel ben je verantwoordelijk voor het bepalen van de strategie om Pegode digitaal 

future proof te maken. Je bouwt een cohorente ICT architectuur uit en ondersteunt de verdere 

implementatie in de netwerkorganisatie.  

Als functioneel analist: 

 Bouw mee aan de digitale werkplek (CRM, projectmanagement, documentbeheer,…) binnen 
de organisatie. Je verbindt mogelijkheden en bent verantwoordelijk voor de verdere 
doorontwikkeling van functioneel ontwerp.   

 Werk je ondersteunend materiaal uit (workshops, handleidingen, …) voor optimaal gebruik 

digitale tools, … ter ondersteuning van collega’s, met bijzondere aandacht voor interne 

processen. 

 Maak je verbinding tussen ontwikkelaars/leveranciers van nieuwe toepassingen enerzijds en 

collega’s administratie en dienstverlening anderzijds. 

 Rapporteer je aan directieteam.  

  



 
 
 
 

Pegode vzw werft aan op basis van competenties en 

talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst. Maak alvast 

kennis met onze organisatie, bezoek: www.pegode.be 

 
 

 

 

 

In volgend takenpakket zal jij je vastbijten:  
 Opstellen en managen van software producten en diensten. 
 Maken van functionele analyses van software projecten in samenspraak met verschillende 

stakeholders . 
 Analyseren, documenteren en vertalen behoeften van gebruikers in programma – 

functionaliteiten. 
 Waken over samenhang van bestaande IT-architectuur en mee sturen van verdere ICT 

strategie – architecturale visie. 
 Opmaak gebruikershandleidingen en assisteren bij opleidingen binnen de netwerkorganisatie.  
 Je volgt de regelgeving omtrent verwerking persoonsgegevens, bescherming van persoonlijke 

levenssfeer en professionele discretieplicht op en bekijkt welke stappen er nog gezet dienen 
te worden binnen de organisatie (verwerkingsregister, …). 

 Je geeft advies over nieuwe producten en activiteiten vanuit oogpunt gegevensbescherming. 
 Je sensibiliseert medewerkers en werkt mee opleiding uit. 
 Aansturing collega ICT helpdesk.  

 
We zijn op zoek naar iemand met volgende talenten: 

 Je houdt ervan complexe processen te vereenvoudigen en dit te vertalen in heldere 
procesbeschrijvingen. 

 Je hebt kennis en ervaring met Microsoft 365, in het bijzonder Teams en Sharepoint of bent 
bereid je hierin in te werken.  

 Je bent een teamplayer. Intensieve samenwerking met anderen is voor jou dé manier om 
goede resultaten te boeken.  

 Je bent proactief. 
 Je bent gestructureerd. Je stelt veel vragen en kan orde in de chaos scheppen. 
 Je denkt in processen, oplossingen en mogelijkheden.   
 Je hebt oog voor gebruiksvriendelijkheid. 
 Je biedt een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening 
 Je bewaart in alle omstandigheden het beroepsgeheim en integriteit is voor jou een 

basiswaarde. 
 Je bent kostenbewust en werkt nieuwe tools en procedures uit, die maximaal rendement 

opleveren. 
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Wij verwachten we bijkomend en specifiek:  
 Een IT gerichte opleiding op bachelor niveau of gelijkwaardig door ervaring. 
 Ervaring in management van IT projecten. 

 
Wij bieden jou:  

 Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met een tewerkstelling deeltijds of 60% 
(andere tewerkstelling statuten zijn bespreekbaar). 

 Loon afhankelijk van anciënniteit volgens de barema’s van paritair comité 319.01 (tussen 2.558 
€ en 3.296 € - voor een voltijdse betrekking!) 

 Dienstverplaatsingen, Touring, laptop en smartphone. 
 Standplaats in Kontich centrum en werkdomein in de provincie Antwerpen. 
 Een boeiende en afwisselende job, in een tof team van medewerkers die mensen en 

collegialiteit centraal zetten. 
  

Heb je interesse? 
Solliciteer dan vóór 07/03/2020 per mail, met motivatiebrief en CV naar ans.smits@pegode.be.   

mailto:ans.smits@pegode.be

