VACATURE
Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zoekt
voor de Dienst Informatica een
Diensthoofd (m/v)
Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus telt 459 ziekenhuisbedden/plaatsen en 120 PVT-bedden en is
partner in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord West-Vlaanderen.
De Dienst Informatica (5 medewerkers) maakt deel uit van het facilitair departement en staat in voor
het hardware-, software- en netwerkbeheer van het Psychiatrisch Centrum.
Jouw opdracht
- Je werkt als diensthoofd van de dienst informatica.
- Je geeft leiding aan de medewerkers van de dienst informatica (ca. 4 medewerkers).
- Je doet beleidsvoorbereidend werk voor het informaticabeleid in het centrum en werkt hierin samen
met de Centrale Dienst Informatica van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde.
- Je bent een belangrijke partner bij de informatisering van zorg- en andere processen binnen het
centrum (deelname aan werkgroepen).
- Je staat in voor het netwerkbeheer en voor de uitwerking en opvolging van taken, projecten en
helpdesk. Je bent verantwoordelijk voor het hardware- en softwarebeheer.
- Je bent verantwoordelijk voor de informaticabeveiliging in samenwerking met de
informatieveiligheidsconsulent.
- Je voert contractuele onderhandelingen met leveranciers van de hardware en applicaties.
- Je volgt de informaticabudgetten op.
- Je rapporteert aan de Facilitair Directeur.
Jouw profiel
- Je hebt een masterdiploma in een technische richting (toegepaste informatica, industrieel
ingenieur,…) of een bachelor die door ervaring op niveau van een master functioneert.
- Je bent een positief-constructief persoon die zich kan vinden in onze centrale, christelijk
geïnspireerde waarden.
- Je hebt minimum 5 jaar ervaring op vlak van netwerkbeheer (het centrum werkt in een Microsoftomgeving.)
- Je hebt ervaring in een leidinggevende functie en beschikt over de nodige competenties om je team
situationeel te coachen bij de uitvoering van het werk en de samenwerking.
- Je hebt kennis van projectmanagementtechnieken zoals PRINCE II en ITIL.
- Je bent een teamplayer t.a.v. je collega-diensthoofden (diensthoofden van de ondersteunende
diensten en afdelingshoofden zorg).
- Je bent mondeling en schriftelijk communicatievaardig, zowel naar technische als niet technische
gesprekspartners toe. Je kan technische en informatica gerelateerde informatie correct en zonder
gebruik van technisch jargon overbrengen.
- Je hebt een dynamische persoonlijkheid en neemt graag initiatief.
- Je bent praktisch ingesteld en denkt oplossingsgericht.
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-

Je bent klantgericht, stressbestending en flexibel.
Je beschikt over een rijbewijs B.

Ons aanbod
- Een boeiende en uitdagende functie in een mens- en resultaatsgerichte werkomgeving.
- Een voltijdse tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
- Een verloning volgens de ziekenhuisbarema’s (IFIC) met extralegale voordelen.
- Een job met heel wat mogelijkheden tot vorming, training en opleiding die aansluiten bij je opdracht
en ontwikkelingsnoden.
- Een vlot bereikbare werkplek in een groene omgeving.
- Spoedige indiensttreding.
Interesse?
Stuur uw sollicitatiebrief en CV (ref.: diensthoofd IT) ten laatste op 02/11/2018 t.a.v. Sharon Kyndt,
HR medewerker, PC Sint-Amandus, Reigerlostraat 10, 8730 Beernem of per e-mail naar
amandus.solliciteren@fracarita.org.
Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Luc Debruyckere, Facilitair directeur
(050 79 95 03).
Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar www.amandus.be.
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