CLUSTER CULTUUR - COÖRDINATOR DIGITALE TOEPASSINGEN

FUNCTIEOMSCHRIJVING:
COÖRDINATOR DIGITALE TOEPASSINGEN
1. GRAAD/ FUNCTIETITEL
Projectverantwoordelijke Digitale Toepassingen

2. DOEL VAN DE FUNCTIE
Als Projectverantwoordelijke Digitale Toepassingen sta je in voor het operationeel houden van de
belangrijkste overkoepelende IT-toepassingen van de Cluster Cultuur (Stedelijke Musea,
Cultuurcentrum, Bibliotheken, Stadsarchief, Brugge Plus VZW). Je beheert het ticketingnetwerk,
adviseert en ondersteunt andere diensten in hun innoverende projecten op het vlak van ticketing,
verkoop en marketing. Je ondersteunt de integratie van de verschillende databases, websites en
digitale toepassingen binnen de cluster en houdt deze operationeel.

3. GRAAD/ NIVEAU/ WEDDENSCHAAL
Graad: Coördinator Digitale Toepassingen
Niveau: B
Weddenschaal: B1-B3

4. PLAATS IN DE ORGANISATIE
Cluster: Cultuur
Dienst: Functiefamilie: Expertfunctie
Rapporteert hiërarchisch en functioneel aan: Cultuurbeleidscoördinator en Stadssecretaris
Evaluator(en): Cultuurbeleidscoördinator en Stadssecretaris

5. RESULTAATGEBIEDEN


Resultaatgebied 1: Beheren van het overkoepelende ticketingnetwerk voor de Cluster
Cultuur.

Doel: Brugge Plus VZW beheert het ticketingnetwerk van de Cluster Cultuur. Het netwerk bedient een
zeer ruime waaier aan organisaties en organisatoren. Ook de kassa’s en de shops van de Stedelijke
Musea werken met deze software. Je staat samen met een collega van Brugge Plus in voor het
vlekkeloos functioneren van dit netwerk.
Deelactiviteiten:
- Up to date houden van de hardware, in samenwerking met de dienst Informatica;
- Begeleiden van software-updates, in samenwerking met de dienst Informatica;
- Analyseren van problemen en deze systematisch en gestructureerd aanpakken;
- Voorzien van opleiding voor gebruikers;
- Technische info op een heldere manier formuleren aan niet-technici;
- Activeren van nieuwe functionaliteiten van het ticketprogramma;
- Nieuwe opportuniteiten en tools prospecteren en introduceren;
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Resultaatgebied 2: Adviseren en ondersteunen van andere diensten bij digitale
innovatieprojecten.
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Doel: Je adviseert en ondersteun vanuit jouw technologische interesse en expertise diensten in hun
innoverende projecten op vlak van ticketing, verkoop en marketing.
Deelactiviteiten:
- Prospectie en introductie van nieuwe toepassingen (e-tickets, mobile tickets, scanning, …);
- Realisatie van websites en e-shops;
- Implementatie van nieuwe ontwikkelingen in digitale marketing en communicatie (e-mail
marketing, mobile marketing, webvertising, …).


Resultaatgebied 3: Clusterbrede databases en toepassingen operationeel houden.

Doel: Binnen de cluster Cultuur loopt een traject waarbij verschillende databases, websites en andere
digitale toepassingen geïntegreerd worden. Het gaat hierbij zowel om registratietoepassingen (adlib),
gedigitaliseerde erfgoedcollecties (beeldbankbrugge, verhalenbankbrugge,...) als ontsluiting van
collecties (huizenonderzoek,…). Deze databases worden systematisch onderling verbonden en er
wordt een centrale zoekmodule ontwikkeld. Dit alles dient ales basis van een brede waaier van
toekomstige toepassingen: apps, websites, touchscreens, tablets, … Je houdt deze clusterbrede
databases en toepassingen operationeel.
Deelactiviteiten:
- Up to date houden van de hardware;
- Up to date houden van de software;
- Voorzien van opleidingen voor beheerders in de erfgoedinstellingen;
- Systematische ontsluiting van databases;
- Contacten met leveranciers van software en hardware;
- Ontwikkelen van knowhow met betrekking tot digitalisering en beeldbeheer;

6. FUNCTIONERINGSCRITERIA

-

Kennis
Voldoende kennis omtrent werken met databases en CMS systemen;
Vertrouwd zijn met diverse CMS toepassingen, technische koppelingen zoals aoi, api, …;


-

Kerncompetenties
Kwaliteitsvol werken (niv. 2): werkt efficiënt, correct en met oog voor verbetering;
Respectvol werken (niv. 2): staat open voor gevoelens en behoeftes van anderen met zorg
voor materieel;
Vooruitstrevendheid (niv. 3): werkt actief mee aan het vernieuwen van de werking van de
dienst;
Verantwoordelijk/betrokken (niv. 3): handelt in het belang van de organisatie;


-

Competenties functiefamilie
Samenwerken (niv. 2): op eigen initiatief met anderen werken aan een gezamenlijk
resultaat, ook buiten de eigen dienst (andere diensten, projectgroepen, werkgroepen);
Probleemoplossend werken (niv. 2): alternatieven afwegen, innemen en onderbouwen van
standpunten, advies geven;
Adviseren (niv. 2): alternatieven afwegen en innemen van standpunten, vertalen van beleid
naar acties;
Plannen en organiseren (niv. 1): zelfstandig werken, organiseren eigen werk.

7. AANWERVINGS- EN BEVORDERINGSVOORWAARDEN
zie statutaire bepalingen ter zake
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