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Datum vacature: 05/01/2023 
 

Vzw De Bolster is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking en/of een 
niet-aangeboren hersenletsel. Wij bieden onze cliënten dagondersteuning, woonondersteuning en 
individuele begeleiding aan. 
 
We zetten in op welbevinden en professionaliteit van alle medewerkers, zowel individueel als in 
teamverband. In alles wat we doen, is de levenskwaliteit van de cliënt de steeds weerkerende 
toetssteen. Onze medewerkers zijn van grote waarde hierbij. Ze verdienen dan ook alle steun en 
waardering. In vzw De Bolster werken 350 medewerkers verdeeld over de verschillende locaties. 
Momenteel zoeken we een:   
 

SYSTEEMBEHEERDER 
 

Functieomschrijving 

 
Jouw opdracht bestaat uit :  

 

 het dagelijks beheer van de volledige IT-infrastructuur; 

 het installeren en configureren van nieuwe IT-infrastructuren; 

 design en optimalisatie van de IT-infrastructuur en IT-processen voor de eindgebruikers; 

 het documenteren van de geïmplementeerde architecturen en procedures; 

 het beheer en bewaking van alle veiligheidssystemen (antivirus, firewall, …); 

 het ondersteunen van het onderhoud en beheer van camerabewaking, telefooncentrale en 

oproepsystemen; 

 het begeleiden bij installatie en het configureren van nieuwe ICT toepassingen; 

 initiatief nemen om de organisatie op IT-gebied te laten evolueren, rekening houdend met 

de gebruikers die de infrastructuur en de toepassingen gebruiken; 

 het onderhouden van goede contacten met IT-partners voor serverinfrastructuur, netwerk, 

telefonie en firewall; 

 ondersteuning van de eerstelijns helpdeskmedewerker en indien nodig zelf ook eerstelijns 

helpdeskproblemen te behandelen. 

 

Jouw werkplek :    

Je bureau bevindt zich in de maatschappelijke zetel (Kasteeldreef 2, 9630 Zwalm). Je opdracht richt 

zich tot alle medewerkers van De Bolster. De Bolster ondersteunt cliënten in diverse locaties in de 

regio Zuid-Oost-Vlaanderen : Zwalm, Kluisbergen, Gavere, Ronse, Herzele, Kruisem, Brakel. 
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Jouw profiel :  

 Je hebt een diploma hoger onderwijs in de informatica of gelijkwaardig door relevante 

ervaring. 

 Je hebt een algemene maar vooral brede IT-kennis binnen een microsoft omgeving. 

 Je hebt grondige kennis van Microsoft 365 en bent bereid dit organisatiebreed mee uit te 

rollen. 

 Je hebt een breed interesseveld binnen IT en volgt de nieuwste trends en technologieën. 

 Je bent bereid om continu zelfstandig bij te leren en om jouw kennis up-to-date te houden. 

 Je herkent jezelf in de volgende termen : zelfstandig, analytisch, nauwkeurig, gestructureerd 

en communicatief. Je bent een echte problemsolver die doorzet tot een probleem is 

opgelost. Je bent pas tevreden wanneer alles vlot loopt (tevreden gebruikers, performante 

infrastructuur, … ). 

 Je beseft als verantwoord systeembeheerder dat sporadisch werken buiten de normale 

werkuren soms een noodzaak is. 

 Je hebt interesse om te werken in de zorgsector. Werken ten dienste van mensen met een  

beperking, is voor jou een meerwaarde.  

 Je beschikt over een eigen wagen en bent bereid deze te gebruiken voor eventuele 

dienstopdrachten.  

 

Ons aanbod :  

 een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.  

 de verloning gebeurt volgens de sectorale barema’s van het Vlaams Agentschap voor 

Personen met een Handicap (VAPH). Deze barema’s zijn gebaseerd op diploma. Relevante 

ervaring die geattesteerd is aan de hand van een tewerkstellingsattest, kan als anciënniteit 

meegenomen worden. Ook dubbel vakantiegeld, eindejaarspremie en fietsvergoeding 

worden voorzien. 

 een boeiende, uitdagende en afwisselende job met mogelijkheden op vlak van vorming en 

ontwikkeling. 

 De Bolster is lid en partner van de netwerkgroep Tabor. Binnen deze netwerkorganisatie is er 

ruimte voor overleg, ondersteuning en intervisie o.a. met collega’s uit andere organisaties 

binnen de welzijnssector. 

 werken in een mensgerichte omgeving waar mensen met een verstandelijke beperking 

centraal staan. 

 gezinsvriendelijke werkuren. 
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Wil je meer weten?  

Voor meer informatie kan je terecht bij Geert Bonte (algemeen directeur) via 055/33 96 96 

of geert.bonte@vzwdebolster.be .  

Heb je interesse? 

Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te bezorgen via onze website 

www.vzwdebolster.be/vacatures  of via mail  vacatures@vzwdebolster.be . 

mailto:geert.bonte@vzwdebolster.be
http://www.vzwdebolster.be/vacatures
mailto:vacatures@vzwdebolster.be
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