Zorggroep ARUM zoekt

Medewerker ICT

(m/v)

Zorggroep ARUM vzw biedt emancipatorische, vraaggerichte en inclusieve begeleiding aan personen
met een verstandelijke en/of motorische beperking (Campus de Meander) en personen met een nietaangeboren hersenletsel (Campus Mané). We willen een plek creëren waar onze cliënten zich goed
kunnen voelen, houvast vinden en zichzelf kunnen zijn. Naast de zorg voor de cliënt staat de zorg voor
de medewerker hoog in ons vaandel geschreven.
Wij zijn nu op zoek naar een enthousiaste ICT’er die samen met zijn collega zijn schouders wil zetten onder
het verder uitwerken en optimaliseren van onze ICT.

Wat is je opdracht?
-

Als ICT-medewerker ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van de continuïteit van ons
netwerk, het operationeel beheer van onze ICT-infrastructuur en het oplossen van ICT-gerelateerde
problemen voor onze medewerkers.

Wat bieden we jou?
-

Een bediendecontract van bepaalde duur van 19/38. Voorlopig voorzien we een samenwerking tot
en met 31/03/21.
Een aangename, familiale en stimulerende werkomgeving met aandacht voor een gezond
evenwicht tussen werk en privé.
Verloning volgens de barema's van PC 319.01 (bachelorniveau).

Wat verwachten we van jou?
-

Je beschikt minimaal over een HBO5 of bachelordiploma in een informaticarichting.
Een netwerk, computers en randapparatuur kennen voor jou geen geheimen.
Kennis van Windows Server 2019/VLAN/WatchGuard is een pluspunt.
Je bent vaardig op vlak van softwaretoepassingen (Microsoft).
Je bent dienstverlenend.
Je valt op door je goede ideeën en zin voor initiatief.
Je bent stressbestendig en kunt zelfstandig je werk organiseren.
Je hebt affiniteit voor onze doelgroep.

Hoe solliciteren?
-

Heb je interesse? Stuur vóór 17/10/21 een mailtje met gemotiveerd schrijven en CV naar Valentina
Poelmans, directeur personeel en organisatie (personeel@arum.be)
Datum indiensttreding: zo snel mogelijk.
Bijkomende info is verkrijgbaar via Stijn Mommen (stijn.mommen@arum.be of 089 79 84 20).

Je vacature wordt in alle vertrouwen behandeld.
Het aanwerven gebeurt op basis van competenties ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, geaardheid of geloofsovertuiging.

