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PC 227 
ORBA - FUNCTIEBESCHRIJVING 

Functie : Programmeur / Analist Activiteit : Ondersteunende diensten 

Plaats in de 
organisatie 

Directe chef : Hoofd informatisering 
Onder : Geen 
 

Doel van de 
functie 

 Ontwikkelen, beheren en onderhouden van applicatiesoftware en databanken, opdat 
steeds een gebruiksklaar informaticasysteem ter beschikking staat van de gebruikers dat 
is aangepast aan hun specifieke noden.  

 

Verantwoor-
delijkheids-
gebieden 

 Realiseren van nieuwe (beperkte) programma’s en wijzigingen in bestaande 
programmatuur. 

 Oplossen van storingen in de gegevensverwerking. 
 Uittesten van de uitgewerkte modules/systemen in de ontwikkelomgeving, aanmaken van 

systeemdocumentatie en implementeren van de aanpassingen in de productieomgeving. 
 Rapporteren omtrent de lopende projecten en afstemmen van de planning met de 

leidinggevende. 
 Zich op de hoogte houden van ontwikkelingen in het vakgebied en deelnemen aan 

vergaderingen van werkgroepen inzake aankoop van nieuwe software. 
 

Sociale 
interactie 

 Overleggen met aanvrager van programmawijzigingen inzake voorstel tot aanpak. Peilen 
naar behoeften en afstemmen over voorstellen. Bespreken van de voortgang van het 
project en eventuele problemen met de leidinggevende. Bevragen van oorzaken van 
storingsmeldingen. Geven van aanwijzingen aan gebruikers in het kader van het oplossen 
van probleemsituaties. 

 
 
 
 
 

Specifieke 
handelings-
vereisten 

 Bedienen van diverse computer- en randapparatuur. 
 
 Accuraat analyseren van probleemsituaties en stellen van diagnoses. Nauwgezet testen 

van uitgewerkte aanpassingen of programma’s. Alert zijn op ontwikkelingen in het eigen 
vakgebied.  
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 Verantwoordelijkheden 50.08.01   
 . Kerntaken 
 

 Realiseren van nieuwe (beperkte) programma’s en wijzigingen in bestaande programmatuur opdat de 
bedrijfsactiviteiten doelmatig ondersteund kunnen worden. Hiertoe o.a.: 
. analyseren van gebruikerswensen, bespreken van de diverse modaliteiten en inschatten van de 

benodigde tijd; 
. uitwerken van de gekozen oplossing, rekening houdend met mogelijke implicaties voor andere 

toepassingen; 
. bespreken met aanvrager van schermopbouw in het programma; 
. bepalen van het latere testplan; 
. ontwerpen van nieuwe bestanden, rekening houdend met database architectuur; 
. ontwikkelen van softwareprogramma’s; 
. afstemmen van de voorgestelde oplossingen met de leidinggevende en de aanvrager; 
. verzorgen van de oplevering en opvolging naar het productiesysteem. 
 

 Oplossen van storingen in de gegevensverwerking om de continuïteit van de geautomatiseerde systemen te 
verzekeren.  Dit houdt ondermeer in: 
. aannemen van storingsmeldingen, navragen van omstandigheden van problemen en stellen van een 

diagnose aan de hand van controle van parameters, waarden, …; uitvoeren van programmacorrecties en 
herstel in de productieprocessen; 

. zoeken naar oplossingsmogelijkheden en bespreken met de leidinggevende indien ingrijpende wijzigingen 
noodzakelijk zijn; 

. formuleren van voorstellen tot het vermijden van fouten in de toekomst; 

. begeleiden van gebruikers bij het herstellen van de situatie. 
 

 Uittesten van de uitgewerkte modules/systemen in de ontwikkelomgeving, aanmaken van 
systeemdocumentatie en implementeren van de aanpassingen in de productieomgeving zodanig dat de 
kwaliteit en een efficiënte opvolging gegarandeerd kunnen worden. E.e.a. betekent: 
. testen van de uitgewerkte ontwikkelingen in de ontwikkelomgeving volgens een vooraf bepaald 

testprogramma, eventueel aanbrengen van aanpassingen; 
. schrijven van systeemdocumentatie, opstellen van technische documentatie die het onderhoud van het 

systeem op korte en lange termijn waarborgt; 
. bepalen, in samenspraak met de opdrachtgever, van het meest geschikte moment tot implementatie; 
. implementeren van softwarewijziging naar productieomgeving en ingrijpen bij eventuele problemen of 

foutmeldingen. 
 

 Rapporteren omtrent de lopende projecten en afstemmen van de planning met de leidinggevende (naar 
aanleiding van de prioriteiten en storingsmeldingen) om de voortgang van de werkzaamheden correct naar 
de gebruikers toe te kunnen communiceren. Hiertoe ook inschatten van de benodigde tijd voor de 
verschillende opdrachten, afhankelijk van de complexiteit en uitgebreidheid van de vragen. 
 

 Zich op de hoogte houden van ontwikkelingen in het vakgebied en deelnemen aan vergaderingen van 
werkgroepen inzake aankoop van nieuwe software, zodat naar de toekomst toe gewerkt kan worden met zo 
optimaal mogelijk op de onderneming afgestemde werkinstrumenten. 
 

 

Bezwarende omstandigheden: 
 
 Eenzijdige houding en spierbelasting bij het werken met beeldscherm gedurende een groot deel van de dag 
 
 Hinder van tempodruk en piekmomenten bij het werken naar deadlines in projecten en bij het oplossen van 

storingen. 
 

 
 


