
                                          
 

 

Meer informatie kan bekomen worden op tel. 014/ 57 97 97  
 www.zusterhof.be - www.onze-lieve-vrouw.be 

   

Het woonzorgcentrum Zusterhof te Geel is een voorziening voor ouderen. Sinds 2011 wonen ouderen in een 
huiselijke en kleinschalige leefomgeving in rusthuiskamers, rusthuisflats en kortverblijf. Woonzorgcentrum Onze-
Lieve-Vrouw biedt sinds 2014 assistentiewoningen aan, naast rusthuiskamers en kortverblijf. 

Ter ondersteuning van onze werking zoeken wij 
 

Verantwoordelijke PC support – administratief medewerker 
Verantwoordelijk voor IT support en de helpdesk, door enerzijds in te staan voor het ter beschikking stellen van 

actuele informatica / digitale toepassingen en anderzijds problemen op te lossen bij het gebruik van deze 
toepassingen. Ondersteunen en meewerken aan diverse administratieve toepassingen 

 
Verantwoordelijkheden en taken: 

 Je zoekt werkwijzen en/of instrumenten om de efficiëntie van de zorg- en dienstverlening te 
verbeteren en overlegt hierover met de verantwoordelijke(n): 

o Software toepassingen 
o Hardware 
o Behoefte en sturing van opleiding en vorming 

 Je beheert en analyseert de vragen gericht aan de helpdesk en plant advies (software 
problemen, herstellingen, …)  

 Je analyseert de vragen naar relevantie voor interne behandeling of doorverwijzing naar de 
externe IT dienst 

 Je coördineert herstellingen en technische interventies  

 Je informeert je over evoluties in toepassingen, materialen en toestellen bij leveranciers 

 Je voert ondersteunend ook een aantal administratieve taken uit zoals o.a.: 
o Telefonische dienstverlening 
o Bewonersadministratie 
o Onthaal en ontvangst van bezoekers  

Volgende vaardigheden zijn een meerwaarde: 
 Open en professioneel communiceren 

 Je bent zeer ondernemend 

 Je kan zelfstandig werken maar bent ook een teamplayer 

 
Opleiding:  

 Je bent in het bezit van een Bachelor diploma Toegepaste informatica of gelijkwaardig door 
ervaring 

 
Ons aanbod:  

 Een nieuwe start in een modern woonzorgcentrum 

 Een contract van onbepaalde duur voor 50% (19u p/w) 

 Een job met een afwisselend takenpakket en verantwoordelijkheden 

 Een aantrekkelijke verloning volgens barema 14 IFIC waarbij relevante ervaring in aanmerking 
wordt genomen 

 Extra legale voordelen zoals o.a. maaltijdcheques  

 
Uw schriftelijke sollicitatie met CV wordt vóór 31 oktober 2020 verwacht in woonzorgcentrum Zusterhof, 

t.a.v. Dhr. Jef Verstappen, Coördinator ondersteunende diensten, Gerststraat 67, te 2440 Geel, 
jef.verstappen@zusterhof.be. 
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