
  

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

   

 

  

 

Vast dienstverband 

KID Beheerder 

 

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

belangrijkste doelstelling is om mens en milieu, nu en in de toekomst, doeltreffend te beschermen 
tegen de potentiële risico's die verbonden zijn aan het bestaan van radioactief afval. Meer weten? 
www.niras.be 

Om ons team te versterken, zijn wij momenteel op zoek naar een  

Kennis-, informatie- en databeheerder (KID beheerder) 

 
 

 
Je taken  
 

Als Kennis-, Informatie- en Databeheerder (KID-beheerder) ben jij verantwoordelijk voor 

het definiëren, organiseren en implementeren van de visie en het beleid inzake kennis-, 

informatie- en databeheer in al zijn facetten binnen NIRAS.  

Je werkt vanuit een geïntegreerde visie op de kennis-, informatie- en databehoeften van 

de bedrijfsprocessen en de organisatie in haar geheel (op groepsniveau) en zit daarvoor 

regelmatig samen met een panel van medewerkers. Je zorgt ervoor dat resultaten 

bruikbaar zijn door alle organisaties van de NIRAS-groep. Daartoe stem je regelmatig af 

met de andere organisaties die behoren tot de NIRAS-groep met het oog op de realisatie 

van geïntegreerde oplossingen.  

Je rapporteert aan de secretaris-generaal. 

Je opdracht bestaat erin relevante kennis, informatie, data en goede praktijken te 

identificeren en te helpen vergaren, organiseren, versterken, ontsluiten en delen. 

Je zorgt ervoor dat de intern aanwezige kennis en ervaring optimaal wordt benut door 

onze medewerkers. 

Je faciliteert een effectief en efficiënt (her)gebruik van kennis binnen de organisatie. 

Je bewaakt de kwaliteit en de conformiteit van kennis, informatie en data. 

Je zorgt voor een gestructureerde doorstroming en uitwisseling van kennis, informatie en 

data, zowel intern als met externe partijen. 

Je ontwikkelt en beheert een gepaste architectuur om aanwezige kennis, informatie en 

data op een intelligente manier te borgen, rekening houdend met de eigenheid van de 

organisatie en bouwt een klantvriendelijke omgeving waarin je collega’s de kennis, 

informatie en gegevens vinden die ze zoeken. 

http://www.niras.be/


  

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

   

 

Je coacht je collega’s in hun zoektocht naar relevante informatie en slaagt erin je 

collega’s effectief te laten meewerken aan deze nieuwe informatiestructuur. 

Je initieert verbetertrajecten in ondersteunende tools en gebruiks- en beheersregels en 

werkt nieuwe initiatieven uit. 

Je ontwikkelt initiatieven om de langetermijnbeschikbaarheid van kennis, informatie en 

data te waarborgen.  

Je stuurt en faciliteert de digitale transformatie van de organisatie. 

Je stelt prioriteiten in functie van de kennis-, data- en informatie-doelstellingen in het 

licht van een Intelligent Informatie beheer (IIM). 

Je integreert de processen en goede praktijken inzake kennis-, informatie- en databeheer 

in interne opleidingen en draagt zo bij tot een lerende organisatie. 

Je bouwt de expertisegroep Kennis, Informatie en Data (KID) verder uit en stuurt en 

ondersteunt de teamleden in hun taken. 

 

Uw profiel  

 

opleiding Master opleiding met minimaal 5 jaar bedrijfservaring   

Bijkomende opleiding Business Process Management, Knowledge 

Management, bedrijfskunde of informatiebeheer  

ervaring Brede ICT-(gebruiks)kennis en relevante werkervaring in de 

nucleaire sector strekt tot aanbeveling 

Kennis over de recentste AI/NLP/... technologieën om van hieruit de 

juiste oplossingen voor de organisatie te ontwerpen 

Ervaring in het analyseren van (kennis)processen 

Ervaring met dossier- en datasystemen 

Ervaring met Change Management 

competenties Conceptuele systeemdenker en -doener, visionair met pragmatische 

aanpak (“Getting things done”-mentaliteit)  

Functioneel leiding geven 

Sterk analytisch vermogen en het vermogen te verbinden 

Hoog leervermogen ten aanzien van applicaties en organisatie 

Vlot tweetalig (Nederlands en Frans) 

Goede communicatieve en adviesvaardigheden, zowel mondeling als 

schriftelijk 

In staat om bedrijfsprocessen snel te doorgronden en ze je eigen te 

maken 

Je hebt het vermogen zaken voor elkaar te krijgen 

Je kan Change management in de organisatie initiëren en begeleiden 
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attitude Energieke teamspeler en motivator van collega’s.  Begaan met het 

ondersteunen en coachen van de kenniswerkers 

Continu op de hoogte blijven van technologische evoluties 

Vastberaden om verbeteringen door te voeren en mogelijke tekorten 

op te lossen 

Resultaatgerichte houding in combinatie met zelfstandigheid en 

creativiteit 

Persoonlijk engagement en enthousiasme   

Dienstverlenende instelling  

 

Ons aanbod 
 
NIRAS biedt u: 

 
 een voltijdse functie met talrijke uitdagingen en verantwoordelijkheden; 

 een werkomgeving die u ontwikkelingsmogelijkheden biedt; 

 een aantrekkelijk loon overeenkomstig uw kwalificaties en uw ervaring, en een interessant 

pakket van extralegale voordelen. 

 

Plaats van tewerkstelling 
 
U werkt voornamelijk in de kantoren in Brussel en verplaatst zich occasioneel naar andere sites. 

 

 

Hebt u interesse voor deze functie of kent u iemand die over de nodige kwalificaties beschikt voor 

deze functie? Contacteer dan:  

 
Mevrouw Cris Bruelemans  
 jobs@nirond.be  
 02 212 18 19 

 


