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NIRAS is verantwoordelijk voor het duurzame beheer van al het radioactieve afval in 

België en heeft als hoofddoel mens en milieu, vandaag en in de toekomst, doeltreffend te 

beschermen tegen de mogelijke risico's verbonden aan het radioactieve afval.  

Wil je er meer over weten? Ga dan naar: www.niras.be. 

 

Als je wilt bijdragen aan een belangrijke en uitdagende maatschappelijke missie, dan 

willen we je graag ontmoeten! 

 

Om onze dienst ‘Information & Communication Technologies’ te versterken, zijn 

wij momenteel op zoek naar een 

 

  ICT Architect/Security Officer (m/v) 

 

 

Inhoud van de functie 
 

In de ICT-afdeling van de groep NIRAS-Belgoprocess speel je een belangrijke rol in de 

evaluatie en ontwikkeling van de architectuur en de veiligheid. Je ziet daarbij toe op de 

naleving van de normen van de organisatie en zorgt ervoor dat de tevredenheid van de 

medewerkers in stand wordt gehouden of zelfs verhoogd wordt. 

 

Je verantwoordelijkheden  
 

▪ Je bepaalt, documenteert en verspreidt de visie en strategie in verband met de ICT-

architectuur en -veiligheid. 

▪ Samen met je hiërarchie beoordeel je de mate waarin de architectuur en de veiligheid   

o voldoen aan de verwachtingen van de medewerkers en de organisatie;  

o voldoen aan de huidige eisen inzake flexibiliteit, onderhoudsgemak, 

beschikbaarheid, performantie, evolutiemogelijkheden en 

gebruiksvriendelijkheid; 

o organisatorische veranderingen mogelijk maken (nieuwe diensten, nieuwe 

platforms enz.).  

▪ Je evalueert de oplossingen en past ze aan de behoeften van de organisatie aan, 

rekening houdend met de huidige beperkingen en de gevolgen op lange termijn. 

▪ Je herdefinieert, publiceert, volgt en communiceert nieuwe normen die zullen worden 

geïmplementeerd of die al van toepassing zijn.  

• Je ondersteunt en adviseert de projectteams op het gebied van de ICT-architectuur/-

veiligheid en het ICT-beheer. 

• Je beoordeelt de ICT-veiligheidsrisico's en volgt ze op. 

• Je zorgt voor de uitwerking, het onderhoud en het testen van de zogenaamde Disaster 

Recovery-procedures. 

 

Je profiel 
 

▪ Je hebt een masterdiploma in de informatica en minstens vijf jaar relevante ervaring 

in een vergelijkbare functie. 

▪ Je hebt interesse voor nieuwe technologieën. 
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▪ Je bent een geboren communicator en beheert tactvol de relaties met de interne 

medewerkers en de externe partners. 

▪ Je bent een teamspeler, maar bent ook in staat zelfstandig te werken. 

▪ Je geeft blijk van initiatief en bent stressbestendig en polyvalent. 

▪ Je hebt zin voor organisatie en bent in staat talrijke prioriteiten te stellen. 

▪ Je bent functioneel tweetalig Nederlands/Frans. 

▪ Het gebruik van ICT-software heeft geen geheimen voor jou. 

 

Ons aanbod 
 

▪ Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend 

evoluerende instelling. 

▪ Een aantrekkelijk loon overeenkomstig je kwalificaties en je ervaring, flexibele 

werkuren en een interessant pakket van extralegale voordelen (groeps- en 

hospitalisatieverzekering, terugbetaling van transportkosten, maaltijdcheques ...). 

▪ Een voltijds contract van onbepaalde duur. 

▪ Een aangename werkomgeving die een goede balans garandeert tussen werk en 

privéleven en die je in staat stelt je competenties te ontwikkelen ten dienste van een 

belangrijk maatschappelijk thema. 

 

Plaats van tewerkstelling  
 

Je werkt zowel in de kantoren in Brussel als in Dessel, met occasionele verplaatsingen naar 

de site in Fleurus.  

 

Kandidatuur 
 

Heb je interesse voor deze functie? Stuur dan je cv met een motivatiebrief naar het 

onderstaande e-mailadres. 

 

Voel je vrij om deze vacature door te geven als je iemand kent die over de nodige 

kwalificaties beschikt om deze functie uit te oefenen. 

 

 

Mevrouw Murielle Vancrayelynghe  

 jobs@nirond.be  

 02 212 18 04 

 
 


