HULPVERLENINGSZONE OOST – OOST VLAANDEREN

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)
De Hulpverleningszone Oost staat in voor de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare,
Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele. In totaal zijn er in de hulpverleningszone
ongeveer 450 operationele personeelsleden actief
JOUW FUNCTIE







Dagelijkse coördinatie van het beheer, onderhoud en permanent updaten van het ICT netwerk van de
hulpverleningszone Oost.
o Coördineren en aansturen van medewerkers en externe partners.
Als veiligheidsbeheerder instaan voor dataveiligheid, back-up, archivering en digitalisering, ….
Uitvoeren van opdrachten en concrete projecten:
o Opvolgen van de tendensen op vlak van ICT en het evalueren van het nut ervan voor de
hulpverleningszone;
o Uitwerken en opvolgen van het ICT-beleid en behoeften van de Hulpverleningszone Oost in
samenwerking met de andere diensten;
o Voorbereiding van aankopen m.b.t. automatisering;
o Opvolging van de contracten en contacten met de leveranciers;
o Organisatie van de contacten met en de opleidingen voor de gebruikers.
Organisatie van de gebruikersondersteuning:
o Organisatie van de eerste lijnshulp bij problemen, storingen en defecten;

JE HEBT:





Voldoende kennis van serverhardware en besturingssystemen
Grondige kennis van support geven op diverse software
Grondige kennis internet- en e-mail servers
Bereidheid tot voortdurende bijscholing binnen het vakgebied

DE HULPVERLENINGSZONE OOST BIEDT
•
•
•
•
•
•
•

Een voltijdse (38u/week), boeiende job met toekomstmogelijkheden
Afwisselende functie-inhoud, diverse contacten en autonomie
Brutoloon op B4-5 niveau (relevante anciënniteit kan worden meegenomen)
Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering
Een aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidingsmogelijkheden
Gratis woon- werkverkeer met openbaar vervoer en fietsvergoeding
Standplaats in Dendermonde

REAGEREN
Mail je CV naar Francis Vanden Berghe: f.vandenberghe@searchselection.com
De selectieprocedure verloop i.s.m. Poolstok en Search & Selection.

Reageer: f.vandenberghe@searchselection.com

HULPVERLENINGSZONE OOST – OOST VLAANDEREN
De Hulpverleningszone Oost let als werkgever op het bevorderen van gelijke kansen bij aanwerving.
Kwaliteiten van mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst en nationaliteit.

Reageer: f.vandenberghe@searchselection.com

