
WE ARE HIRING

click!

ICT Medewerker (PT)  
( 12  UUR )

Is het oplossen van computerproblemen je passie? En ben je op zoek naar een baan 
vol afwisseling waarbij je van je hobby je werk kunt maken? Dan is dit je kans!



ICT Medewerker (PT)
WIE ZIJN WIJ?

E25 zorg en welzijn is een groeiende organisatie binnen het sociaal domein. Door middel van multifocale zorg richten we 
ons op preventie, begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren en (jong) volwassenen. Werkvelden zijn onder andere 
Jeugdwet, WMO, Forensische zorg en GGZ. E25 zorg en welzijn bestaat uit de teams: E25 coach, Buurtsport, Jongerenwerk, 
Theaterschool Koperen Kees, Muziekmeesters Westland en de Centrale Ondersteuning. Je gaat de werkzaamheden vanuit 
het team Centrale Ondersteuning op alle locaties uitvoeren. 

WAT GA JE DOEN?

Als ICT-medewerker ben je het aanspreekpunt voor alle ICT vraagstukken binnen de organisatie. Het ene moment lig je onder 
het bureau om een computer aan te sluiten en het andere moment ben je bezig met het bedenken van een oplossing voor 
een softwareprobleem. Op je takenlijst staat onder andere: 

• Het installeren van computers en printers;
• Het verhelpen van computerstoringen;
• Het uitvoeren van preventief onderhoud (updates);
• Aanmaken van emailadressen en het verlenen van toegang tot de juiste accounts met inachtneming van de 
 privacywet;
• Inventariseren en zo nodig bestellen van de benodigde hardware.

WIE BEN JIJ?

Je bent een enthousiaste troubleshooter die graag de held van de dag is. Geen vraag is je te veel en ook van een beetje werk-
druk raak je niet in paniek. Zowel in teamverband als op individueel niveau kom je goed uit de verf en je houdt van aanpakken. 
ICT is je hobby en daar zou je graag je werk van willen maken. Je bent bereid om jezelf on the job verder te ontwikkelen. 
Verder breng je mee:

• Bij voorkeur in het bezit van een mbo-diploma. Ook schoolverlaters zijn van harte welkom om te solliciteren. 
•	 Interesse	in	en	affiniteit	met	ICT;
• Ervaring binnen de ICT is een pré maar geen vereiste;
•	 Ervaring	met	Microsoft	Office;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
• In het bezit van een rijbewijs en een auto.

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?

Je komt te werken in een jong en enthousiast team. Binnen de organisatie heerst een prettige werksfeer en een open, infor-
mele cultuur. Ook hebben we persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel staan. De organisatie is volop in ontwikkeling 
en je krijgt de kans om daarin mee te groeien. De functie ICT medewerker is gewaardeerd in schaal 6 van CAO Sociaal werk 
(max. €3279,- p/m). Daarnaast krijg je een eindejaarsuitkering, vakantiegeld, reiskostenvergoeding, bereikbaarheidsvergoe-
ding en mogelijkheden tot (bij) scholing. Het betreft een functie voor 12 uur per week met de mogelijkheid tot uitbreiding in de 
toekomst. 

MEER INFORMATIE?

Ben jij die enthousiaste, stressbestendige en proactieve collega waar wij naar op zoek zijn? Dan komen we graag met je in 
contact. Je kunt je CV en motivatiebrief mailen naar sollicitaties@e25.nl. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), het navragen 
van referenties en een meeloopochtend zijn onderdeel van de selectieprocedure.
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