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NIRAS is de instelling die in België verantwoordelijk is voor het beheer van radioactief 

afval. Haar belangrijkste doelstelling is mens en milieu, vandaag en op zeer lange termijn, 

te beschermen tegen de mogelijke risico's die verbonden zijn aan het bestaan van 

radioactief afval. Wil je meer over weten over onze activiteiten? Raadpleeg dan onze 

website www.niras.be. 

Ben je geïnteresseerd om ons te helpen het radioactieve afval te beheren met strikte 

inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, bij te dragen aan de realisatie van 

grote maatschappelijke projecten, zoals de berging van radioactief afval? In dat geval 

willen we je graag ontmoeten! 

 

 

Om het team Information & Communication Technologies te versterken, zijn wij 

momenteel op zoek naar een  

 

ICT-medewerker Helpdesk 
 

 

Inhoud van de functie 
 

Binnen de ICT-afdeling Centralised Corporate Service van de groep NIRAS-Belgoprocess 

ben je, samen met je collega's van de helpdesk belast met het verlenen van technische 

bijstand aan de gebruikers in de onderneming. 

 

Je verantwoordelijkheden 

• Je behandelt de door de gebruikers ingediende It-tickets (incidenten, vragen, 

verzoeken), analyseert ze en biedt doeltreffende antwoorden en technische oplossingen. 

• Je bent belast met de installatie, het onderhoud en de vervanging van werkstations en 

randapparatuur. 

• Je zorgt voor de installatie en het onderhoud van software en systeemtoepassingen. 

• Je bent verantwoordelijk voor de inventarisatie en de opvolging van het computerpark, 

alsook voor het goede beheer van de hoeveelheden materiaal in voorraad. 

• Je werkt mee aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.  

• Je deelt je kennis met de gebruikers en met je ICT-collega's.   

• Je interageert met alle interne gemeenschappelijke diensten van NIRAS en 

Belgoprocess. 
 

Je profiel 
 

• Je hebt een bachelordiploma in de informatica en/of beschikt over gelijkwaardige 

ervaring.  

• Je kunt aantonen dat je minstens drie jaar relevante ervaring in een soortgelijke functie. 

• Je verleent de nodige steun en service aan de gebruikers. 

• Je bent in staat problemen te beoordelen en er een constructieve oplossing aan te 

leveren. 

• Je hebt de nodige pedagogische vaardigheden om de gebruikers te helpen bij het 

gebruiken en begrijpen van de aangeboden tools. 

http://www.niras.be/


  

Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen 
NIRAS – Kunstlaan 14 – 1210 Brussel 
www.niras.be 

   

 

• Je hebt zin voor organisatie en bent in staat de talrijke prioriteiten te bepalen en te 

beheren. Daarbij lever je kwaliteitswerk en respecteer je de deadlines. 

• Je bent in staat verschillende soorten rapporten op te stellen. 

• Je geeft blijk van teamgeest, veelzijdigheid en initiatief. 

• Je hebt ervaring in een of meer van de volgende domeinen:   

o Besturingssystemen Windows en Office 365. 

o Werkstations en randapparatuur. 

o Mobiele toestellen en toepassingen (smartphone). 

o Software voor het beheren en beveiligen van werkstations. 

o Werken met een ticketsysteem. 

o VPN. 

• Je hebt basiskennis van:  

o Toepassingen zoals MS Visio en MS Project. 

o Computernetwerken (WAN + LAN). 

o Servers en het Windows Server-besturingssysteem. 

• Je bent functioneel tweetalig Nederlands/Frans. Een goede kennis van het Engels is een 

troef. 

 

NIRAS biedt jou 

• een functie met talrijke uitdagingen en grote verantwoordelijkheden; 

• een loon overeenkomstig de voor de functie geldende barema’s, rekening houdend 

met je kwalificaties en ervaring, en aantrekkelijke extralegale voordelen 

(groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, terugbetaling van de kosten van het 

openbaar vervoer, maaltijdcheques enz.); 

• een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. 

 

Plaats van tewerkstelling  

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in Brussel en verplaatst je af en toe naar onze sites 

in Dessel-Mol (provincie Antwerpen) en Fleurus (provincie Henegouwen). Er bestaat ook 

een mogelijkheid om te telewerken. 

 

Kandidatuur 

Heb je interesse voor deze functie of ken je iemand die de nodige kwalificaties bezit om ze 

uit te oefenen, contacteer dan:  

 

Mevrouw Anne-Sophie Stiels  

 jobs@nirond.be  

 02 212 18 22 

 
 


