Hoe word je een Green IT professional?

Veel organisaties integreren in toenemende mate Green IT in hun IT en CSR (Corporate Social
Responsibility) stategie en policies. Dit is voornamelijk gedreven door drie doelstellingen: ‘green’
gedrag is goed voor de planeet, het is een ethische en maatschappelijk verantwoorde
benadering en ‘green’ is goed voor het imago van de organisatie. Een organisatie die wordt
gepercipieerd als ‘green’ verkoopt beter omdat klanten ze bezien als een maatschappelijk
verantwoorde organisatie.
De derde factor is over het algemeen de belangrijkste omdat het interessant is vanuit een
business optiek: een adequaat gemanagede Green IT strategie zorgt voor een afname van de
operationele IT kosten en kosten voor het recyclen van afval tijdens de product / service
lifecycle. Het bedrijf profiteert ook van een groenere uitstraling, haar imago wordt verbeterd,
kosten worden beter beheerd en de ecologische voetafdruk wordt verminderd.
Om een Green IT project op te zetten zijn professionals nodig. De resultaten van een onderzoek
gepubliceerd door het GRIN-CH project (financieel ondersteund door het EU Long Life Learning
framework) tonen aan dat er een significant gebrek is aan professionals om een Green IT aanpak
te ontwerpen en te implementeren.
Green IT professionals moeten een sterke technische ervaring hebben met systemen en
toepassingen in IT. Ze dienen tevens veel concrete ervaring hebben in het ontwerpen en
implementeren van complexe IT architecturen en het meten van de efficiëntie ervan. Maar
dergelijke ‘hard skills’ zijn niet voldoende, zoals ook Fred Bordage, een bekende Franse specialist
verklaart. Green IT professionals dienen ook de capaciteit te hebben om organisaties te
ondersteunen in het implementeren van policies, waarbij de Return On Investment (ROI) een
belangrijike metric is. Om dit te bereiken zijn soft skills nodig zoals team spirit, leiderschap,
aandacht voor details en overtuigings- en overredingskracht.
Om een Green IT professional te worden is het nodig om kennis, ervaring en vaardigheden te
tonen en te bewijzen via opleiding én ervaring. Hoe je hebt gedaan, wat je hebt gedaan en hoe
je het in de praktijk hebt toegepast.
Maar dat is niet genoeg. Je dient ook aan te kunnen tonen dat je beschikt over voldoende soft
skills. Hiervoor wordt verwezen naar enkele voorbeelden zoals vermeld voor de 5 Green IT
profielen zoals beschreven op de e-Jobs Observatory http://www.e-jobs-observatory.eu/sites/ejobs-observatory.eu/files/Green-IT%20Role%20Profiles%20draft.doc
Functiebeschrijvingen die zijn gepubliceerd door het GRIN-CH project zijn: Green-IT software
engineer, Green-IT infrastructure and operations expert; Green-IT auditor, Green-IT Consultant,
Green-IT ambassador.

Indien je bij het doornemen van deze profielbeschrijvingen merkt dat je bepaalde kennis,
ervaring of vaardigheden mist, dien je te identificeren op welk vlak dit is en hoe je dit kunt
opvullen via specifieke trainingen!
Tot op heden bestaan er slechts een beperkt aantal beroepsopleidingen. Enkele voorbeelden
worden hieronder opgesomd.
Contact:
contact@e-Jobs-Observatory.eu
www.e-Jobs-Observatory.eu/GreenCorner

GRIN-CH medfinansieras av Leonardo da Vinci LLP av Europeiska kommissionen.
Innehållet i detta dokument avspeglar åsikter endast från författarna, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon
användning som kan göras av informationen häri.

