Ons Tehuis Brabant vzw - kortweg “OTB” - is een vergunde zorgaanbieder die instaat voor de zorg en
de begeleiding van volwassenen met een mentale beperking. Wij bieden vraaggestuurd woon-, dag- en
individueel aanbod in 7 woningen en een dagwerking op onze hoofdcampus en in onze inclusieve woning
Zuurhage.

ICT-medewerker
FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je werkt onder leiding van de algemeen directeur.







Je bent verantwoordelijk voor het beheer en operationeel houden
van de volledige ICT-infrastructuur i.s.m. je collega ICT-medewerker.
Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken en implementeren van
het ICT-beleid en biedt een antwoord op de ICT-behoefte van de
organisatie.
Je ondersteunt de eindgebruikers in het gebruik van hardware,
software en toepassingsprogramma’s.
Je zorgt mee voor de aankoop, de installatie en updates van alle
hardware, software en randapparatuur.
Je organiseert, beheert en ondersteunt het Office 365-platform.
Je voert taken uit op de onsite Windowsservers (file-server, SQLserver, Exchangeserver)

PROFIEL




Je bent minimum in het bezit van een diploma minimum 3de graad
TSO (TSO3) of professioneel gerichte bachelor in de informatica of
een gelijkaardige opleiding.
Je bezit grondige kennis over Microsoft Office , Office 365, diverse
hardware en software

Competenties: stressbestendigheid, mondeling communiceren, flexibiliteit,
teamplayer, organiseren, zelfstandigheid, resultaatsgerichtheid en
nauwkeurigheid
WIJ BIEDEN JOU







Contract onbepaalde duur met een jobtime van 50%
Verloning volgens barema PC 319
Een fietsvergoeding en mogelijkheid tot fietsleasing
Een fijne werkplek in een toffe voorziening
Een smartphone en laptop vergoed door OTB en een mobiel
abonnement
Kortingen en voordelen via de voordeelkaart Benefits@work.

qmlgrnkjqn
Meer
info?

Ons Tehuis Brabant
Perksesteenweg 126
1910 KAMPENHOUT

[Typ hier] (T) 016 65 91 10
(F) 016 65 91 11

[Typ hier]

SOLLICITEREN
Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk
7/08/2022 naar Edwin Smedts via het
mailadres
personeelsdienstotb@otbvzw.be met
vermelding van de functie waarvoor je
solliciteert.
Elke sollicitant ontvangt een antwoord.
Bij een positieve selectie word je
uitgenodigd voor een gesprek.
Indiensttreding kan vanaf 1/09/2022
(bespreekbaar)

“In OTB voel je de 40 jaar lange ervaring en
geschiedenis maar ook de uitdaging, de energie en
de goesting om voor onze gasten alles mogelijk te
maken. Dat maakt werken in OTB zo fijn!”
- Jolien

www.onstehuisbrabant.be
info@otbvzw.be

