Wij zijn op zoek naar een

ICT-Coördinator
Dienstverband 28 - 32 uur
Per 1 januari 2019 zijn wij op zoek naar een betrokken en bevlogen ICT-coördinator.
Het gaat ons natuurlijk om de zorg voor onze cliënten zo optimaal mogelijk te regelen en als
ICT-coördinator ben je een belangrijke schakel in het proces.
Je hebt kennis op HBO-niveau op het gebied van ICT-infrastructuur, besturingssystem en
databasemanagement. Door je relevante werkervaring heb jij feeling met zorgprocessen, kennis
en kunde van diverse ICT systemen én kun jij de verbinding leggen tussen ICT en
bedrijfsvoering. Ben jij die nieuwe leuke collega die wij zoeken?
Je taken zijn o.a.:
 Beheren en optimaliseren van de ICT infrastructuur zodanig dat een optimale prestatie
en beschikbaarheid gewaarborgd zal zijn.
 Niet alleen de zorg dragen voor de systemen maar ook een ondersteunde rol vervullen
ten aanzien van de gebruikers van de applicaties die binnen Vughterstede van
toepassing zijn. Je vormt een verbinding tussen ICT en de bedrijfsvoering.
 Het ICT beleid ontwikkelen waar het informatiebeveiliging beleid (AVG) onderdeel van
uit maakt.
 Toezien op een juiste naleving van de AVG richtlijnen.
 Vervullen van een “kartrekkers-rol” bij de voorbereiding en uitvoering van projecten op
het gebied van ICT.
Je komt te werken in het leukste ouderenzorgcentrum van Vught en omstreken en wij bieden
arbeidsvoorwaarden conform de CAO-VVT. Dit aangevuld met gunstige secundaire
arbeidsvoorwaarden, zoals o.a. fietsplan, laptop/tablet project en opleidingsmogelijkheden.
Salariëring is volgens FWG 3.0, schaal 55 (voorlopige indeling). De arbeidsovereenkomst is in
eerste instantie voor één jaar, met de mogelijkheid tot een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Informatie en solliciteren
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Frank de Haas (directeur
beheersdiensten); 073-6583399. Informatie over Stichting Vughterstede www.vughterstede.nl.
Je sollicitatie, onder vermelding van referentienummer 2018040, met jouw motivatiebrief en CV
stuur je per email aan sollicitaties@vughterstede.nl, t.a.v. dhr. De Haas.
Wij ontvangen jouw sollicitatie graag uiterlijk 21 november 2018. Je ontvangt altijd een
ontvangstbevestiging.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

