
Surf naar  

www.vzwdebolster.be/vacatures  

of www.de-vierklaver.be/vacatures 
 

 

 

 

  

  

 

 

 
Datum vacature: 24/03/2020  

 
Vzw De Bolster en Vzw De Vierklaver zijn voorzieningen voor volwassenen met een beperking. Beide 

organisaties bieden cliënten dagondersteuning, woonondersteuning en individuele begeleiding aan.                                                    

De hoofdzetel van VZW De Bolster bevindt zich in Beerlegem (Zwalm). VZW De Bolster zet in op 

welbevinden en professionaliteit van alle medewerkers, zowel individueel als in teamverband. Telkens is 

de levenskwaliteit van de cliënt de steeds weerkerende toetssteen.                                                                                                                                   

De Vierklaver heeft vestigingen in Landegem, Maldegem en Adegem. Vzw De Vierklaver ondersteunt 

volwassenen met een beperking. Medewerkers vertrekken van hun verwachtingen, vragen en dromen. 

Samen zoeken ze uit hoe ze die kunnen realiseren. De Vierklaver werkt met zelfsturende teams. VZW De 

Bolster en De Vierklaver stellen reeds lange tijd samen een systeembeheerder te werk. Omwille van de 

eindeloopbaan van de huidige systeembeheerder gaan  samen op zoek naar 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. 

 

Plaats tewerkstelling 
Je werkt 2 dagen per week bij De Vierklaver (Haarkenstraat 32a in 9850 Landegem)  
Je werkt 3 dagen per week bij De Bolster (Kasteeldreef 2 in 9630 Beerlegem (Zwalm) 
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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 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 

verstandelijke beperking, is voor jou een meerwaarde;  

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

dienstopdrachten.  

 

Aanbod 

We bieden:  

 een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf 1/12/2020;  

 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 Vierklaver en De Bolster zijn lid 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. 

 

Informatie 

Voor meer informatie kan je terecht bij  

 Robrecht Devriese, directeur Administratie en Logistiek bij VZW De Bolster (055/33 96 96 of 

robrecht.devriese@vzwdebolster.be)  

 Emmanuel Lootens, algemeen directeur bij VZW De Vierklaver (09/321 91 21 of 

emmanuel.lootens@de-vierklaver.be) 

 

Diversiteit 

Motivatie en competentie zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, afkomst of beperking. 
 
Interesse? 

Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te bezorgen via vacatures@vzwdebolster.be of via de 
website van VZW De Bolster : www.vzwdebolster.be/vacatures. Limietdatum is 8 mei 2020. 
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