
 
 
 
 
 
 

Hoofdverantwoordelijke Toepassingsbeheer  
 

Mechelen 
 

Contract onbepaalde duur 
 

 
  
 Functie 
 
• Je geeft leiding aan het team toepassingsbeheer (14 mensen) bij het 

uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten, zowel binnen hun 
operationele taken als de projectmatige opdrachten. 

• Je beheert de planning van de operationele taken van de medewerkers 
en volgt de uitvoering op. Je streeft er in deze ook naar de 
afgesproken KPI’s te handhaven. 

• Je werkt samen met de projectmanagers en plant de opdrachten in 
voor toepassingsbeheer.  

• Je voert individuele opvolgingsgesprekken, functioneringsgesprekken 
en loopbaangesprekken. 

• Je werkt autonoom, maar hebt een sterke teamgeest. Je bent het 
aanspreekpunt voor de dienst gebruikersondersteuning en 
infrastructuur in taken waar samenwerking is vereist. Je maakt deel uit 
van onze change advisory board. 

• Je volgt eventuele escalaties naar de leverancier op. 
• Je bent loyaal naar het ICT-beleid, en zorgt dat beleidsmatige 

beslissingen in de praktijk worden omgezet en door het team worden 
gesteund. 

• Je rapporteert aan de operationeel manager, die jou in je opdracht 
begeleidt. 

 
 Je profiel 
 
• Je bent een getalenteerd en ervaren people manager met groot gevoel 

voor verantwoordelijkheid voor zowel de medewerkers als voor je 
opdracht. 

• Je hebt een hogere opleiding richting informatica of grondige 
praktijkervaring in de IT sector (>5 jaar). 

• Je bent vertrouwd met de terminologie en werking van ITIL. 
• Je bent communicatief sterk, je kan een standpunt goed argumenteren 

en onderbouwen. 
• Je bent contactvaardig, klantgericht, en je kan je diplomatisch 

opstellen t.a.v. verschillende gesprekspartners. 
• Je bent analytisch, brengt concrete adviezen aan en introduceert 

werkbare oplossingen. 



• Je bent sterk in plannen van mensen en opdrachten. 
• Je ben correct, diplomatisch, discreet en loyaal. 

 
 

Aanbod 
 

• Vast contract onbepaalde duur 
• Marktconform loon 
• Firmawagen 
• Extra legale voordelen, Maaltijdcheques, groepsverzekering, 

eindejaarspremie, attractiviteitspremie, gratis 
hospitalisatieverzekering met ruime dekking, gratis gewaarborgd 
inkomen na 5 jaar anciënniteit. 

 


