
 

Domeinverantwoordelijke ICT – 38u/38u 

Ben jij de dynamische persoonlijkheid die ongelooflijk veel zin heeft om de uitdagende job van het 

beheer van onze ICT (hardware, software en netwerk) op te nemen? 

Dan vormen wij de perfecte match voor elkaar! 

Wie zijn wij? 

Wij zijn Levensvreugde Verblijven, een vergunde zorgaanbieder van het VAPH. We streven naar zorg 

op maat door in samenspraak met de zorggebruiker en diens sociaal netwerk passende 

woonondersteuning en/of zinvolle dagbesteding aan te bieden. 

Centraal binnen onze identiteit en DNA van onze werking staat een familiale omgeving met 

kwalitatieve Zorg waar al onze zorggebruikers baat bij hebben. Innovatie en zorgvernieuwing vormen 

sleutelconcepten van onze werking waar we binnen Aalst en omstreken willen in uitblinken. 

 

 

Je staat in voor het ICT-beheer door mee te zoeken naar geïntegreerde en geactualiseerde 

informaticaoplossingen (zowel hardware, software, netwerk als beveiligingssystemen) voor de 

systemen van Levensvreugde Verblijven vzw. 

Samen met onze operationeel directeur zorg je ervoor dat de continuïteit van onze werking (zowel voor 

de organisatie, het personeel als voor de zorggebruikers) vanuit informatica-technisch vlak bewaakt 

wordt zodat de planning en de organisatie kunnen blijven doorgaan. Dit zowel op technisch, operationeel 

als managementniveau.  

Je kijkt met een open blik naar de verdere ontwikkelingen van ons netwerk, en je optimaliseert en 

faciliteert onze communicatieprocessen (interne en externe informatiekanalen, telefoniecentrale, …).  

Je werkt mee het algemeen ICT-beleid binnen onze voorziening mee uit en dit op basis van interne en 

externe expertise. 

Je stuurt 1 collega binnen het ICT departement aan.   

Je bent ook betrokken bij de afstemming met de andere departementen en domeinen zodat er een 

optimale afstemming kan gebeuren. 

We verwachten dat je sterke voeling hebt met het beleid, en de visie en waarden van ons mee 

ondersteunen en uitdragen. 

Wat zijn belangrijke taken van de functie? 

 Je staat in voor het ICT-beheer van de organisatie; 

 Je draagt zorg voor het volledige ICT-traject (van opvolging van ontwikkeling, testing en 

implementatie) van alle aspecten (ICT-toepassingen, serverbeheer, gebruikersbeheer, 

datastructuur, back-up en restore, firewalls, …); 

 Je bent verantwoordelijk voor het systeembeheer van de telefooncentrale; 

 Je werkt samen met de operationeel directeur aan de verdere ICT-ontwikkeling binnen onze 

organisatie (lastenboeken nieuwe projecten, …). 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

 



 

 

 

      TECHNISCHE COMPETENTIES  

 

Kunnen werken met: 

 Microsoft 365; 

 Azure; 

 netwerken (en netwerkenbeheer); 

 Active directory; 

 Windows Server toepassingen en beheer; 

 Linux Server toepassingen en beheer. 

 

 

 Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur; 

 Je kan bij ons onmiddellijk aan de slag; 

 Je verloning is gekoppeld aan de officiële barema’s (PC 319.01); 

 Vanaf 35 jaar is er extra verlof, je krijgt een woon- werkvergoeding en kan genieten van 

warme maaltijden aan een voordelige prijs; 

 Er is steeds ruimte voor permanente vorming en bijscholing; 

 Je werkt in een groene omgeving binnen een team en organisatie die vooruitstrevend en 

dynamisch is. 

 

 

 

Is je enthousiasme voor deze vacature duidelijk voelbaar?  

Stuur ons dan zeker je kandidatuur met motivatiebrief en uitgebreide cv tegen ten laatste 25/07/2022. 

We behandelen elke sollicitatie met de nodige discretie. 

Als je nog vragen zou hebben, neem gerust contact op met Kathleen Van den Abbeele (Algemeen 

directeur/dagelijks bestuurder) – 0474/30.37.96.  

. 

ONS AANBOD 

SOLLICITEREN 


