
Groen zoekt een medewerker Service & support digitaal platform - halftijds 
 
 
We zijn op zoek naar een medewerker Service & support digitaal platform , vanuit het perspectief van een 
ecologische politieke partij. 
We zoeken een resultaatgerichte, gedreven en creatieve medewerker. 
 
Gelieve te solliciteren met in het onderwerp van je mail:  
201605- Medewerker Service & Support  – Naam Voornaam 
 
Gelieve te solliciteren volgens de gevraagde procedure om in aanmerking te komen. 
Graag CV en motivatiebrief insturen vóór vrijdag 15/4 om 12 u via personeelsdienst@groen.be 
 
 
Voor meer informatie over de job inhoud kan u contact opnemen met Pieter De Gryse, Directeur Studiedienst,  
Pieter.DeGryse@groen.be 
 
Voor meer informatie over verloning en arbeidsvoorwaarden kan u contact opnemen met Truus Roesems, 
Partijsecretaris, Truus.Roesems@groen.be 
 
 
 
1. Doel van je functie 
 
Je staat in voor een toegankelijk en goed functionerend digitaal platform (intra- en extranet) op basis van de 
Atlassian-suite. Je focus ligt bij de ondersteuning en het bieden van oplossingen op maat van de gebruikers, 
zowel vrijwilligers als professionals.  
 
Je maakte deel uit van een team binnen de dienst die horizontaal de hele organisatie en haar vertakkingen 
ondersteunt. Je werkt nauw samen met een collega met een meer ICT-technisch functieprofiel en met alle 
collega’s die werken rond de inhoud van het platform. 
 
2. Jouw opdrachten 
 
1. Voortdurend verbeteren en onderhouden van het digitaal platform 

- Monitoren van het gebruik van het platform, kwaliteit van de user experience bewaken 
- Proactief UX verbeteringen voorstellen en implementeren, in nauwe samenwerking met externe 

dienstverleners 
- Community management ontwikkelen en ondersteunen 
- Ondersteunen van de moderatoren in het gebruik van het platform 
- Ondersteunen van de gebruikers van het platform 
- Ondersteuning en ontwikkelen van goede praktijken qua content management 
- Guidelines ondersteunen en verspreiden naar de gebruikers 
- Slecht gebruik bijsturen 
- Contacten met externe partners opvolgen 
- Up to date houden van het platform 

 
 
2. Opleiding en begeleiding van gebruikers 

- Instrueren van gebruikers 
- Opleiding voorzien voor gebruikers, die door jezelf of door collega’s worden gegeven. 

 
3. Opvolgen van nieuwe noden van de organisatie met betrekking tot het digitaal platform 

- Nagaan van de evoluerende noden van de gebruikers, permanent nagaan van user stories. 
- Op de hoogte blijven van Atlassian ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden aanbrengen 
- De implementatie van wijzigingen in de architectuur en aanvullingen in de tools begeleiden 
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4. Helpdeskfunctie verzorgen 
- antwoorden op vragen van gebruikers: eerstelijns en tweedelijns bijstand, indien nodig derdelijns 

support inschakelen en opvolgen via externe dienstverlener 
- geven van richtlijnen/aanwijzingen om problemen te verhelpen/te vermijden 

 
3. Nationaal werk 

 

 Je werkt samen met de andere medewerkers van de partij mee aan de concrete ondersteuning van en 
mobilisatie voor grotere campagnemomenten en partijactiviteiten (vormingsdagen, raadsledendag, 
ledendag, huis-aan-huisblad, nieuwjaarsreceptie, congres, …) en brengt de projecten van de partij 
samen met collega's en vrijwilligers tot een goed einde. 

 Je vangt problemen bij collega’s mee op. 
 

4. Plaats binnen de organisatie 
 
Je voert je opdrachten uit in nauwe samenwerking met:  
 

 ICT-medewerker, die instaat voor de technische aspecten (hardware, userbeheer, beveiliging, …), 
wisselwerking met CRM (Microsoft Dynamics) en andere tools. 

 Moderatoren (studiemedewerkers, medewerkers cel lokaal beleid, …), die het platform inhoudelijk 
volgen/sturen 

 Vormingsmedewerker 

 Communicatie-medewerkers 

 Ambassadeurs: mensen van de werkgroep digitaal platform die mee instaan voor het inzetten van het 
digitaal platform als belangrijkste digitale werkomgeving van de partij 

 
5. Competenties 
 
Technische vaardigheden 

 Ervaring met gebruik van de Atlassian-stack (Confluence, Jira, Questions, Crowd,…), kennis van de 
suite 

 Ervaring met het beheren van een Atlassian-omgeving is een pluspunt. 

 … 
 
Klantgerichtheid 

 Je vertrekt vanuit de noden en ervaringen van de gebruikers, je denkt vanuit de gebruiker eerder dan 
vanuit het systeem 

 Je stelt je op elk moment klantvriendelijk op 

 Je probeert gebruikers te begrijpen en hun noden scherp in kaart te houden 
 
Pedagogische vaardigheden 

 Je kan mensen en groepen motiveren 

 Je kan groepsprocessen doorzien 

 Je kan vorming geven 

 Je kan feedback geven aan vrijwilligers en collega's 

 Je bent flexibel 

 Je kan conflicten oplossen 

 Je kan vlot informatie verwerken 

 Je kan vlot mondeling en schriftelijk communiceren tussen verschillende actoren 
 
Je hebt voeling met het ecologische gedachtegoed en het politieke bedrijf 
 
Je hebt een professionele houding 

 Je werkt mobiliserend en proactief, je neemt voortdurend initiatief 

 Je bent creatief en denkt oplossingsgericht 

 Je kan snel en doelgericht werken 



 Je kan zelfstandig werken  

 Je kan in team werken 

 Je bent loyaal ten aanzien van de partij 
 

6. Functievereisten 
 
Diplomavereisten: Bachelor of gelijkgestelde ervaring 
 

 Ervaring met gebruik van de Atlassian-stack (Confluence, Jira, Questions, Crowd,…), kennis van de 
suite 

 Ervaring met het beheren van een Atlassian-omgeving is een pluspunt. 
 
 
7. Praktische informatie 
 
Deeltijdse betrekking (50%) van onbepaalde duur 
Standplaats: Brussel, Sergeant De Bruynestraat, 1070 Anderlecht 
Verloning: Universitair verloning, hospitalisatieverzekering 
24 verlofdagen bij voltijdse tewerkstelling 
 
Groen streeft ernaar dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de diversiteit in de samenleving. 
 


