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roi 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 ons team Corporate Service Information & Communication Technologies te 

versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een  

 

  Projectleider ICT (security) 

Inhoud van de functie 

Binnen het team Corporate Service Information & Communication Technologies ben je 
verantwoordelijk voor het leiden en beheren van diverse ICT-projecten, waarbij de nadruk 

ligt op security projecten. 

Je verantwoordelijkheden  

• Je analyseert de problemen of behoeften die in de projectaanvraag van een klant 
worden geïdentificeerd, om een concreet en doelgericht projectplan uit te werken. 

• Je definieert en plant het project om een duidelijke leidraad en projectaanpak te 
hebben voor de uitvoering ervan. Hiertoe dien je de goedkeuring van het 
projectvoorstel (inhoudelijke definiëring, aanpak, budget en de planning) van zowel 
de klant als het management te verkrijgen. 

• Je werkt mee aan het opvolgen en mee uitvoeren van het project om ervoor te zorgen 
dat de projectresultaten behaald worden. 

• Je zorgt ervoor dat de projectmedewerkers individueel en in team zodanig presteren 
dat het project gerealiseerd wordt en dat zij hiervoor de nodige inhoudelijke 

bekwaamheden kunnen ontwikkelen. 
• Je rapporteert over de voortgang en de resultaten van het project aan het management 

om eventuele wijzigingen in het projectplan mogelijk te maken. 
• Je informeert en sensibiliseert alle actoren en overlegt regelmatig met de 

projectpartners met als doel een draagvlak te creëren. 
• Ten slotte draag je het project over naar de organisatie om een succesvolle 

implementatie van de projectresultaten mogelijk te maken. 

Je profiel 

• Je hebt een bachelor behaald in een ICT gerelateerde richting (of gelijkwaardig door 
ervaring), aangevuld met een opleiding in een projectmethodologie. Je beschikt over 4 
tot 7 jaar relevante ervaring als ICT Projectleider. 

• Je bent een teamspeler, maar bent ook in staat zelfstandig te werken. 
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• Je geeft blijk van initiatief en bent stressbestendig en polyvalent. 
• Je hebt zin voor organisatie en bent in staat prioriteiten te stellen. 

• Je behoort tot de Franstalige taalrol1 en bent functioneel tweetalig Frans-Nederlands 

(mondeling en schriftelijk). Daarnaast beschik je ook over een goede basiskennis 
Engels. 

• Je beheerst de gebruikelijke kantoorsoftware, in het bijzonder Word en Excel. 
• Je hebt kennis van beveiliging en risicobeheersing in het ICT-domein, zowel op het 

gebied van infrastructuur, projectgegevens en databases als op het gebied van 
applicatiebeheer en -ontwikkeling (DevOps). 

• Kennis van ISO2700x (of gelijkaardige beveiligingsnormen zoals NIST 800-53) en 
ervaring met het toezicht op en de uitvoering van een Information Security 
Management System (ISMS) zijn een pluspunt. 

NIRAS biedt je 

• Een functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden in een voortdurend 
evoluerende organisatie; 

• 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 vervoerkosten, 
maaltijdcheques enz.); 

• Een voltijdse arbeidsovereenkomst 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; 

• Twee dagen telewerk (gemiddeld) per week. 

Plaats van tewerkstelling  

Je werkt voornamelijk in onze kantoren in Brussel en verplaatst je bij gelegenheid naar 
onze sites in Dessel-Mol (provincie Antwerpen) en Fleurus (provincie Henegouwen).  

Kandidatuur 

Heb je interesse voor deze functie of ken je iemand die de nodige kwalificaties bezit om ze 
uit te oefenen, contacteer:  
 
Mevrouw Sandy Blairon 
 jobs@nirond.be  
 02 212 18 04 

 
 

1 De huidige taalkaders van NIRAS zijn bepaald door het koninklijk besluit van 18 juli 2018 

tot vaststelling van de taalkaders van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en 
Verrijkte Splijtstoffen, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2018.  

De vacature staat open voor kandidaten die ingeschreven zijn of kunnen worden in het 
Franse of Nederlandse taalkader.  

Voor zover de huidige verhouding tussen de taalkaders die op de vacature van toepassing 

zijn, ongewijzigd blijft tot op het ogenblik van de selectie, wordt niettemin de voorkeur 
gegeven aan een kandidaat die in de Franse taalrol is ingeschreven of kan worden 
ingeschreven. 
 


