Als regionaal ziekenhuis op mensenmaat presteren wij bijzonder goed. In onze professionele
kwaliteitszorg denken wij niet alleen aan de patiënten, maar ook aan onze eigen medewerkers. Op die
manier creëren wij een vertrouwensrelatie en een gezonde sfeer waarin het aangenaam werken is.
Om het team van ICT te versterken, zoeken wij een (m/v):

ICT SYSTEEMBEHEERDER
Contract van onbepaalde duur – voltijds
Functie:
We zoeken een ICT systeembeheerder om de dienst ICT binnen het ziekenhuis te versterken. Deze
functie heeft een grote verantwoordelijkheid over de geïnstalleerde infrastructuur, en geeft bovendien
advies aan de directeur ICT met betrekking tot strategie en visie van de infrastructuur.
De functie behelst volgende taken:



















Samen met de directeur ICT (voor de komende 3 tot 5 jaar) een globale visie en architectuur
uitwerken voor de ICT infrastructuur
Projecten aansturen ter realisatie van een efficiënte en effectieve ICT infrastructuur op gebied
van de servers en workstations in relatie met de andere infrastructuurcomponenten
Installatie en beheer van het lokale netwerk met al zijn connecties (PC’s, servers, switchen,
printers)
Beheer en configuratie van de firewall en de internet- en VPN connecties
Beheer en onderhoud van de servers
Organisatie en beheer van de volledige back-up procedure van alle componenten in het
netwerk (servers)
Uitwerken van een volledig DRP (disaster recovery plan)
Implementatie en beheer van alle LAN-WAN configuraties
Beheer en onderhoud van het serverpark van telefonie (front-end)
Verantwoordelijk voor de beveiliging of security van alle componenten in het netwerk
Beheer van de netwerk structuur binnen de actieve directory structuur van MS Windows
Opleiding en ondersteuning van de andere informatici om de 1ste lijn interventies te kunnen
doen.
Zelf instaan voor 2de lijn support
In samenspraak met de directeur ICT de PC policies en guidelines voor het computergebruik
binnen de organisatie bepalen en deze dan ook zelf uitrollen binnen de organisatie
Inventief en creatief nieuwe technologieën analyseren en introduceren binnen de bestaande
ICT omgeving
Adviserende rol voor het upgraden van de totale hardware infrastructuur binnen de
organisatie
Verantwoordelijk voor MS O365 tenant en bijhorende producten
Rapporteert aan de directeur ICT (in een projectstructuur is de rapportage functioneel aan de
projectmanager)

Profiel:
 Je bezit minstens het diploma van bachelor informatica.
 Je hebt bij voorkeur relevante ervaring.
 Je neemt deel aan het helpdesk- en wachtsysteem.
 Je bent dynamisch en hebt een leergierige ingesteldheid.
 Je werkt stipt en ordelijk.
 Je bent flexibel.
 Je bent klantvriendelijk.

Wij bieden:
Een job in een moderne en groeiende organisatie ● Salaris conform de IFIC classificatie ●
Maaltijdcheques ● Collegiale werksfeer ● Fietsvergoeding ● Goede bereikbaarheid met het openbaar
vervoer.
Interesse?
Stuur of mail je sollicitatiebrief met CV naar H.Hartziekenhuis, personeelszaken, Gasthuisstraat 1 te
2400 Mol ● sollicitaties@azmol.be.
Voor meer informatie kan je terecht bij de directeur ICT, op het nummer 014 / 71 27 26.

Een overzicht van al onze jobaanbiedingen kan je vinden op www.azmol.be

