VZW CAW Halle-Vilvoorde, is op zoek naar een ICT medewerker voor de ganse regio.
CAW Halle-Vilvoorde, met zetel te Asse, is een door de Minister van Welzijn erkend Centrum Algemeen Welzijnswerk in volle expansie en actief
in de brede zorgregio’s Asse, Halle, Vilvoorde en Tervuren.
In multidisciplinair verband bieden een 120-tal medewerkers eerstelijnshulpverlening aan verscheidene doelgroepen (volwassenen, jongeren,
gezinnen in conflictsituaties, slachtoffers van partnergeweld, kansarmen,…).
Ben je een ICT’er met een hart voor de sociale sector en wil je je technische competentie inzetten in een maatschappelijk relevante omgeving
stel je dan snel kandidaat!

All-round ICT-verantwoordelijke
Een greep uit het takenpakket :







Je bent verantwoordelijk voor het praktisch beheer van ICT (installatie, updates, …);
Als één van onze medewerkers een PC probleem heeft, ben jij de man of vrouw waar ze naar bellen en jij
helpt ze met veel plezier verder;
Je rolt nieuwe initiatieven of projecten rond databeheer en data-uitwisseling uit;
Je stelt een jaaractieplan en beleidsplan omtrent ICT op samen met je direct leidinggevende en het
directieteam;
Je doet proactief voorstellen tot verbetering;
Je werkt samen met onze externe ICT partner en je collega’s in de 10 andere CAW’s van Vlaanderen.

Profiel











Je hebt een diploma behaald als bachelor toegepaste informatica of gelijkwaardig door minstens 3 jaar
ervaring;
Je hebt een goede basiskennis van de verschillende Microsoft Windows Server operating systems (Windows
server 2012 & 2016) en Active directory;
Je beschikt over een goede kennis van MS Exchange, SCCM, NetApp storage, documentenbeheerssystemen,
backup tools en principes, Citrix, O365 en GDPR-regelgeving;
Je hebt functionele en technische kennis in één of meerdere van volgende technologieën: firewalls, routers,
VPN's, desktops, printers , Windows OS, VoIP, Intranet en Telecom;
Je bent een flexibele teamplayer die nauwkeurig en gestructureerd werkt;
Je beschikt over een grote dosis verantwoordelijkheidszin en werkt zelfstandig;
Je hebt een brede kijk op de functionele aspecten, technische concepten en het operationeel beheer binnen
ICT;
Je bent niet bang om zelf de handen uit de mouwen te steken om de problemen of interventies zelf aan te
pakken;
Je beschikt over een eigen wagen;
Je werkt vanuit standplaats Asse, maar bent bereid om je te verplaatsen binnen de regio

Aanbod




Een boeiende en afwisselende functie in een aangename werksfeer met veel autonomie;
Verloning volgens PC 319.01, barema B1b met gelijkstelling van relevante beroepservaring en een
aantrekkelijk pakket extra legale voordelen;
Interessante verlofregeling : 8 extra verlofdagen en VIA dagen vanaf 35 jaar;

Interesse?
Aarzel dan niet en solliciteer vandaag! Stuur je CV en motivatie naar Christine Geeraert
(christine.geeraert@cawhallevilvoorde.be) vóór 30/8/2018.
Voor meer info over CAW Halle-Vilvoorde en de vacante functie kan je terecht op www.caw.be.

