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ARhu zoekt: Medewerker ICT & Podiumtechniek
Ter verterking van het team infratructuur zijn we op zoek naar een medewerker die onderteuning iedt op
vlak van ICT, digitale omgeving en podiumtechniek (M/V/X – voltijd).

01-12-2017

Grati rondleiding voor én
achter de chermen

Waar gaan je oeken en andere
materialen heen al je ze in onze
terugrengmachine teekt? ARhu, aille,
ierië, ARgora … vanwaar die namen? Waarom
kennicentrum in plaat van i? Krijg een
antwoord op al je vragen tijden een grati
maandelijke rondleiding op
zaterdagnamiddag.
Lee meer

ARhus
3.801 vind-ik-leuks

Pagina leuk vinden

Delen

10 vrienden vinden dit leuk

Kennicentrum ARhu i een innovatief platform
waar kennidelen, ondernemen, verinden en
vernieuwen centraal taan. Hiervoor echikt
ARhu over een tate-of-the-art infratructuur.
Recent werd deze infratructuur uitgereid met een
nieuwe conferentieruimte. Hiermee wordt
tegemoet gekomen aan de tijgende vraag van
organiatie en edrijven om met ARhu amen te
werken. Onlang nog won ARhu in amenwerking
met AZ Delta en Qompium de Gouden i We
Award in de categorie ‘Altijd wij’ voor de promotie
van de app FiriCheck.
Doel van de functie
Je het een rede kijk op een digitale omgeving in het algemeen en op een ICT-omgeving in het
ijzonder. Je ent het eerte aanpreekpunt voor alle geruiker van de digitale en ICT-omgeving van
ARhu. Je taat in voor de eertelijn aitentie. Je fungeert al coördinerend tuenperoon voor
onderaannemer/leverancier met het oog op een tweedelijnonderteuning. Teven ta je geregeld in
voor de logitieke en techniche onderteuning (licht/eeld/geluid) van activiteiten – zowel de eigen
programmering al de gatactiviteiten en evenementen - in ARhu en maak je hierij correct en
(pro)actief geruik van de aanwezige tool. Occaioneel avond- en weekendwerk zijn geen proleem.
Je ent ereid om te participeren in een tand- teem.
Profiel
Je echikt over een achelordiploma en kunt relevante ervaring aantonen

ARhus
2 uur geleden

Toegang tot de ﬁetsenparking onder
ARhus, artistieke foto van Paul Dedeyne!
Probeerde jij de nieuwe ondergrondse
ﬁetsenstalling al uit?

Je het een analtiche geet en weet de juite prioriteiten te tellen
Je ent treetendig

Je echikt over goede communicatieve vaardigheden
Aanod
en gevarieerde en uitdagende voltijde functie in een taiele en innovatieve organiatie
en evenwichtige alan tuen werk en privé
Ruime mogelijkheid tot ijcholing

en vat contract van onepaalde duur

en competitief verloningpakket conform de in de ector geldende arema’ (chaal A1 volgen
PC 329.01), incluief extralegale voordelen (hopitaliatie- en groepverzekering,

maaltijdcheque, vergoeding woon-werkverkeer) en extra vakantiedagen. r wordt rekening
gehouden met relevante anciënniteit.
Interee?
ezorg on jouw CV en motivatierief vóór 9 feruari 2018 via www.arhu.e/ollicitatieformulier.
en eerte electie etaat uit een creening op ai van je CV en motivatierief. Vervolgen word je
eventueel uitgenodigd voor een eerte geprek in de week van 19 feruari 2016. Indien je on tijden
dit eerte geprek kunt overtuigen, volgt een aement en een tweede electiegeprek. lke
kandidatuur wordt trikt vertrouwelijk ehandeld.
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Wen je meer informatie? Contacteer on:
Voor de inhoud van de functie: Verantwoordelijke infratructuur rwin Deloor: 0497 51 22 44
Voor andere vragen: Verantwoordelijke HR Kritel Vande Walle: 0495 88 30 46
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