DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN OVL
Proeftuinstraat 84A
9000 Gent
zoekt:

Een halftijdse medewerker IT
Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen is een gratis dienst voor mensen met een
beperking of vermoeden van een beperking.
Meer info: www.dop-ovl.be

Profiel:
Je bent verantwoordelijk voor het IT-beheer binnen de organisatie & staat borg voor een
betrouwbare, vlotte en veilige werking van de gehele IT-infrastructuur. Dit omvat het
operationeel beheer van server-, netwerk- en eindgebruikersapparatuur, de verschillende
applicaties en de technische ondersteuning van de organisatie.
ALGEMEEN


Polyvalent informaticus met visie



Zelfstandig kunnen werken



Verantwoordelijkheidszin, doorzettingsvermogen



Nauwkeurig, planmatig, besluitvaardig, vooruitziend



Resultaatgericht met aandacht voor de gebruiker



Milieubewust en kostenbesparend in denken en handelen

VERWACHTE VAARDIGHEDEN


Sterk analytisch vermogen, oplossingsgericht, pro-actief, probleem oplossend



(Pro-actief) meedenken aan oplossingen die theorie kan omzetten in praktijk



Onderlegd in motiveren van gebruikers



Communicatief, coöperatief, goede luisteraar

ERVARING MET


PC software (Windows 10, MS Office 365 (Outlook, Excel & Word),
Cloudservers)
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Hardware (installatie laptops, printers, server en randapparatuur)



Flows binnen een organisatie (vb. via Visio)



Kennis van Databases (Cliëntendatabase)



Kennis van Rapporten (Metabase)



Opmaken van documentatie + geven van opleidingen



Cloudserver. As Is = SYNOLOGY NAS. To Be = Cloudserver Onedrive,
Google Drive…

WIJ BIEDEN:








Een uitdagende en gevarieerde job waarin medewerkers actief meedenken in
de ontwikkeling van een jonge en dynamische organisatie en een coachende
rol opnemen naar elkaar – kansen tot opleiding, vorming en persoonlijke
ontwikkeling
Een functie in een intersectoraal team dat streeft naar kwaliteitsvolle,
professionele hulpverlening en aandacht heeft voor vernieuwing
Collegiale en gezinsvriendelijke werksfeer, met veel vrijheid in dagelijkse
planning
Contract: onbepaalde duur
Tijdregeling : Halftijds, bij voorkeur dagelijks een halve dag
Een verloning volgens paritair comité 319 op bachelorniveau.

SOLLICITEREN:
DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN OVL
Proeftuinstraat 84A 9000 Gent
E-mail met CV t.a.v. Gretl Dons - Email: gretl.dons@dop-ovl.be uiterlijk tegen
30/11/2020
INFORMATIE: Meer informatie over de Dienst Ondersteuningsplan O-VL kan je
vinden op de website via volgende link: http://www.dop-ovl.be
Bijkomende vragen kan je stellen aan Gretl Dons via bovenstaand e-mailadres.
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