Je ICT stage in hartje Utrecht? Dat kan bij Bartholomeus
Gasthuis!
Wij zoeken een gedreven student die onze ICT-manager gaat
ondersteunen bij alle voorkomende werkzaamheden.
In het Bartholomeus Gasthuis draait het om zo prettig mogelijk ouder worden (zie
https://bartholomeusgasthuis.nl). In het historische gebouw in hartje Utrecht komen
wonen, zorg en aandacht voor een prettige dag invulling en gezondheid samen. Er wonen circa
100 bewoners en daarnaast zijn we er voor buurtbewoners en andere gasten. In het gasthuis
werken bijna 200 medewerkers en zo’n 130 vrijwilligers.
Wat ga je doen?
In de zorg is ICT heel belangrijk, niet alleen voor de ondersteunende afdelingen maar ook in de zorg zelf. In
ons gasthuis ondersteun je de ICT manager bij alle voorkomende werkzaamheden. Het operationele ICTbeheer is uitbesteed. Samen met hen zorgen jullie ervoor dat ICT in het gasthuis goed functioneert. Je
instrueert en ondersteunt gebruikers, voert controles uit en pakt taken op uit het informatieveiligheidsplan.
We werken met veel verschillende applicaties, waaronder NEDAP ONS, AFAS, SDB, SEM. Daarnaast staan er
verschillende projecten op stapel waar jij een bijdrage aan kunt leveren. In september gaan we over naar een
ander netwerk, van Horizon naar Windows 365. Op het gebied van zorgtechnologie zijn er allerlei
ontwikkelingen waar jij aan mee kunt werken, bv. door het ontwikkelen van (eenvoudige) apps. In de zorg
stappen we over naar Ascom telefoons waarbij er veel getest en geprogrammeerd moet worden.
Wat verwachten we van jou?
Je volgt een ICT-opleiding op niveau 3 of niveau 4.
Naast technische vaardigheden ben je gemotiveerd en lijkt het je interessant om stage te lopen bij een kleine
organisatie. Je houdt ervan om zelfstandig te werken en dat gaat je ook goed af. Je maakt makkelijk contact
en bent communicatief vaardig. Je bent in staat om (eenvoudige) apps te ontwikkelen.
Wat kun je van ons verwachten?
Een informele werkplek, volop kansen om je te ontwikkelen en een stagevergoeding.
Je hebt flexibele werktijden waarbij het af en toe voor zal komen dat je in de avond een paar uurtjes werkt.
Wil je meer weten of solliciteren?
Je kunt bellen of mailen met Anton van den Broek, onze huidige ICT manager:
Telefoon 06-12441085, e-mail a.vandenbroek@bartholomeusgasthuis.nl.

