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Toelichting op werkprofileren

Het werkprofiel beschrijft wat nodig is om het werk optimaal gedaan te krijgen, waar de focus ligt en wat de 

randvoorwaarden zijn. Het werkprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

Rollen: verschillende rollen die vervuld moeten worden.

Competenties: de vereiste kennis, houding en vaardigheden.

Taken: concrete activiteiten die de kern van de werkzaamheden vormen.

Doelen: omschrijving van wat, wanneer, onder welke voorwaarden gerealiseerd moeten worden.

Details: extra eisen of randvoorwaarden voor een optimale invulling van het werk.

Vb. de communicator (rol) geeft meningen en informatie duidelijk weer (competentie), promoot het merk via 

verschillende kanalen (taak) en verhoogt de spontane naamsbekendheid naar 25% binnen een jaar (doel). 

Marketing communications vereist minimaal twee jaar werkervaring (details).
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Werkprofiel van Software engineer (sr)

Omschrijving
-nog vast te leggen-

Rollen

Creatieveling
Is origineel, bedenkt nieuwe concepten en oplossingen.

Specialist
Is deskundig, leergierig, weet veel op eigen vakgebied.

Realisator
Streeft doelen na, voert uit en maakt waar.

Dienstverlener
Ondersteunt, verzorgt en bedient mens- en servicegericht.

Competenties

Analyseren
Onderscheidt hoofd- van bijzaken, maakt correct gebruik van logica en gaat daarbij grondig te 

werk. Trekt onderbouwde conclusies uit beschikbare informatie.

Moeilijk ontwikkelbaar

Breed denken
Benadert onderwerpen vanuit voldoende invalshoeken. Kan denken buiten de gebaande 

paden in het kader van het zoeken naar oplossingen.

Moeilijk ontwikkelbaar

Oplossingen leveren
Komt met adequate oplossingen, ook als deze niet voor het oprapen liggen.

Moeilijk ontwikkelbaar
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Systeemdenken tonen
Ziet samenhang en beoordeelt oorzaak-gevolg relaties realistisch. Neemt dit mee bij 

besluitvorming.

Moeilijk ontwikkelbaar

Pro-actief communiceren
Wekt interesse, beïnvloedt meningen of stuurt gedrag vanuit eigen initiatief.

Ontwikkelbaar

Systematisch werken
Werkt planmatig en effectief. Past de manier van werken aan indien dat 'winst' oplevert.

Ontwikkelbaar

Informatie verzamelen
Zoekt relevante gegevens en achtergrondinformatie bij elkaar en bevraagt anderen. Trekt 

feiten na.

Eenvoudig ontwikkelbaar

Klantgericht handelen
Stelt de klant centraal en zorgt voor een vlotte en persoonlijke service aan klanten; doet alles 

om ervoor te zorgen dat aan de behoefte van de klant wordt voldaan.

Eenvoudig ontwikkelbaar

Professioneel kundig handelen
Zorgt door inzet van professionele en actuele vakmatige kennis, vaardigheden en attitude 

voor een optimaal resultaat. Selecteert en gebruikt de meest effectieve (technologische) 

hulpmiddelen.

Eenvoudig ontwikkelbaar

Tijd bewaken
Controleert of (deel)resultaten op tijd behaald worden en schat realistisch in wat in de 

resterende tijd nog mogelijk is. Stelt bij.

Eenvoudig ontwikkelbaar

Taken

 Tijd-kosten analyses maken

 Technische ontwerpen implementeren

 Functionele ontwerpen omzetten in technische ontwerpen

 Ideeën vormen over toepasbaarheid nieuwe technologie
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 Ontwikkelingen Microsoft en Flash bijhouden

 Bijdrage leveren aan het testen

 Fouten in het systeem herstellen

 Ondersteuning verlenen in het gebruik van de webapplicatie zowel in- als extern

Doelen

 Technische ontwerpen: kloppend en compleet (voortdurend)

 Implementaties in de software: optimaal uitgevoerd (voortdurend)

 Incidentele rapportage over gaande ontwikkelingen op software gebied: aanwezig

(voortdurend)

 Testplannen en testacties: compleet en accuraat (voortdurend)

 Herstelacties nav foutmeldingen: direct en effectief (voortdurend)

 Feedback van collega's/klanten/enz nav geleverde service: positief (voortdurend)

Details

 Werkniveau: trainee, (young) professional of manager — eqf 7 (master)

 Werkervaring: 2 jaar of meer

 Vereiste branche ervaring: IT/software ontwikkeling

 Bruto jaarsalaris: 50.000-59.999

 % fte: 100%

 Soort dienstverband: loondienst

 Regio: oost

 Opleiding: HBO technische studies/informatica e.d.Voorbee
ld




