
	
Zorg mee voor de toekomst. 
 
Bij ons is ICT niet zomaar een job. Jouw inspanningen bepalen mee de 
kwaliteit van de zorg, die soms van levensbelang is. Werken in een 
hoogtechnologische omgeving en meehelpen aan uitstekende zorg: een 
unieke combinatie. Wij voorzien de ICT van verschillende voorzieningen 
van de V.Z.W., zoals algemene ziekenhuizen, geestelijke 
gezondheidszorg, jeugdzorg, ouderenzorg en ondersteuning van personen 
met beperkingen. 
 
Je functie 
 
• Je maakt deel uit van het team infrastructuur en je rapporteert aan de 

hoofdverantwoordelijke infrastructuur. 
• Gebruik makend van onze monitoringsystemen zorg je voor een 

nauwkeurige opvolging van de beschikbaarheid van onze 
infrastructuur. 

• Je bent mede verantwoordelijk voor het beschikbaar houden van onze 
operationele omgeving, volgt incidenten, storingen, problemen en 
wijzigingen op. 

• Je werkt mee aan de veiligheid van onze omgeving en bent vertrouwd 
met de basics van netwerking en hebt een gedegen kennis van storage 
en back-up systemen. 

• Je staat in voor de technische vertaling van functionele behoeften, je 
werkt hiervoor wijzigingsvoorstellen uit, toetst deze af met onze 
architect, en voert de implementatie ervan uit. 

• Je geeft binnen projecten de nodige technische ondersteuning 
waardoor de systemen ook na de projectoplevering geborgd kunnen 
worden binnen onze ICT organisatie. 

• Je staat mee in voor de verdere uitbouw van onze 
documentatiestructuur. 

• Je komt mee in een wachtsysteem, en bent gemiddeld om de 8 weken 
van wacht. 

 
Jouw profiel 
 
• Je hebt een bacheloropleiding informatica genoten en je kan 

terugblikken op minimaal 5 jaar ervaring als systeembeheerder, 
• Je houdt van variatie, je bent analytisch en gaat gedreven op zoek naar 

oplossingen, 



	
• Je hebt een gedegen kennis van systeembeheer en security en bent 

vertrouwd met diverse hardware, 
• Je kan zelfstandig werken, 
• Je bent leergierig, 
• Kennisdomeinen zijn: Fortigate, Fortimail, Windows server, Exchange, 

AD, SCOM, VMWare ESX, Citrix Xenapp,  Dell server, Netapp Storage, 
Infoblox, Cisco Networking, Cisco security 

 
Je contractvoorwaarden 
 
• Voltijds en een contract van onbepaalde duur 
• Een afwisselende job in een hoog technologische en geavanceerde 

omgeving 
• Kans op doorgroeien 
• Maaltijdcheques, eindejaarspremie, attractiviteitspremie, 

groepsverzekering 
• gratis hospitalisatieverzekering met ruime dekking 
• gratis verzekering gewaarborgd inkomen (na vijf jaar anciënniteit) 
• Loon volgens IFIC schaal 14 of 15, al naar gelang de ervaring. 
 
 
 
Ben je getriggerd door deze opportuniteit? Contacteer ons via info@abc-
recruitment.be en we plannen een kennismakingsgesprek in.	


