Directeur ICT (v/m/x)
Voltijds contract (38u) van onbepaalde duur – Brussel met geregeld
verplaatsingen naar Gent
Oxfam is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen
bundelt tegen armoede en ongelijkheid.
In samenwerking met partnerorganisaties werken we aan duurzame verandering
waarbij kwetsbare gemeenschappen hun leven in eigen handen kunnen nemen. Als
lid van de Oxfam-confederatie zet Oxfam-België daarbij in op een combinatie van
humanitaire hulp, ontwikkelingsprojecten en campagnes om het beleid te
beïnvloeden en het publiek te sensibiliseren. Samen met een netwerk van ongeveer
250 winkels zet Oxfam België zich daarnaast in voor eerlijke en duurzame handel, en
ondersteunt de circulaire en sociale economie in België.
Oxfam België staat voor een gemiddelde jaaromzet van 61 miljoen euro, met
inkomsten uit handelsactiviteiten, subsidies, en eigen fondsenwerving. De
organisatie telt zo’n 300 personeelsleden.
Kom jij je pen en brains inzetten om samen ongelijkheid en armoede de wereld uit te
helpen? Oxfam België is op zoek naar een Directeur informatie- en
communicatietechnologie (ICT).

Waar kom je terecht?
Als directeur ICT ontwikkel je samen met het Directiecomité een digitale
toekomstvisie en zorg je voor een maximale integratie/afstemming van bestaande
informaticasystemen binnen de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het beheer
van de communicatie- en informatietechnologie. Je staat in voor een efficiënte en
veilige technische (hardware, software en telefonie) ondersteuning. De goede
werking van jouw diensten maken het mogelijk dat de medewerkers van OxfamBelgië hun taken efficiënt, correct en op een veilige manier kunnen uitvoeren.

Je verantwoordelijkheden:



Je bent een actief lid van het directiecomité en werkt samen met de collegadirecteurs een globaal strategisch beleid uit voor de organisatie.
Je ontwikkelt een innoverende en financieel haalbare IT strategie in
samenspraak met de Algemeen Directeur, het Directiecomité en de Raad van
Bestuur en vertaalt dit beleid naar ambitieuze doelstellingen en jaarplannen
voor je team.













Je zorgt voor het up-to-date houden van je eigen kennis en dat van je team
binnen jouw vakgebieden.
Je initieert en volgt ICT-projecten op en beheert de IT-architectuur en
infrastructuur.
Je zorgt voor effectieve onderhandelingen met de leveranciers en sluit
overeenkomsten met duidelijke prijsafspraken en SLA’s op vlak van
dienstverlening door externe partijen.
Je past de privacy-reglementering correct toe (GDPR) en duidt een Data
Protection-officer aan.
Je staat in voor de organisatie van en de eindverantwoordelijkheid voor de
helpdesk.
Je streeft naar harmonisatie en uniformiteit op vlak van ICT-beleid en keuzes.
Je zorgt voor de implementatie van het ERP-systeem.
Je vertegenwoordigt de organisatie binnen de relevante werkgroepen van
Oxfam International.
Je bent de peoplemanager die zijn/haar medewerkers coacht, richting geeft,
motiveert en hen alle kansen biedt om zich te ontwikkelen en te groeien.
Je werkt aan een goede sfeer binnen je eigen afdeling en zorgt voor een
constructieve samenwerking met andere afdelingen.

Jouw profiel








Je hebt een masterdiploma in Informatica of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie (het aansturen
van een dienst/afdeling).
Je bent een vlotte communicator (schriftelijk en mondeling) in het Nederlands,
Frans en Engels.
Je hebt een grondige kennis en analytisch vermogen op het vlak van
informatietechnologie.
Leidinggeven betekent voor jou je voluit inzetten voor je team en ervoor
zorgen dat iedereen wordt erkend en gewaardeerd.
Je wilt jouw jarenlange opgebouwde kennis en ervaring inzetten voor de
realisatie van alle strategische Oxfam-doelstellingen.
Jouw waarden stemmen overeen met de Oxfamwaarden.

Oxfam biedt jou:




Een voltijds contract (38u) van onbepaalde duur.
Een maandelijks brutosalaris conform de ngo-sector met extra-legale
voordelen.
De kans om deel uit te maken van een wereldwijd toonaangevende
organisatie in het veld van ontwikkelingssamenwerking en een rol te spelen bij
grote, inspirerende veranderingen in de wereld. Je maakt deel uit van een
gemotiveerd team, dat zich verbonden voelt door de missie.



Een uitdagende en boeiende job in een bedrijf dat veel aandacht besteedt aan
de balans tussen werk en privé.

Solliciteren
Stuur je cv en motivatiebrief voor 05 april 2020 naar OBE.jobs@oxfam.org met
vermelding van " Naam Voornaam +Directeur ICT + OSOL "
Gelijke kansen vinden we bij Oxfam vanzelfsprekend. We selecteren jou op basis
van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je leeftijd, afkomst, geslacht of
seksuele identiteit.
We engageren ons om kinderen, jongeren en volwassenen te beschermen en hun
welzijn te bevorderen. We verwachten van al onze medewerkers en vrijwilligers dat
ze dit engagement en onze waarden delen en dat ze een gedragscode volgen (meer
info: https://www.oxfam.be).

