
 

 
 
 

 
 

ViTeS verenigt als belangrijke actor in de sociale economie het beste van 9 rechtspersonen in één personele unie. Samen bouwen we 
een duurzame organisatie uit met aandacht voor deugdelijk bestuur en financiële gezondheid. We ontwikkelen en verbeteren onze 

kwaliteitsvolle dienstverlening en onze coachende ondersteuning van de medewerkers. 

 
Voor vzw SPIT Tewerkstelling, met standplaats in Heverlee, zoeken we een halftijdse (50%) 

 
Medewerker ICT (m/v) 

 
Doel van de functie 
De Medewerker ICT is verantwoordelijk voor de operationele ICT-ondersteuning voor de hele ViTeS groep. Hij/zij 
rapporteert aan de Directeur Ondersteunende Diensten.  
 
Taken 

 Als helpdeskmedewerker geef je technische ondersteuning aan de gebruikers van computers en 
informaticatoepassingen in de sites van ViTeS (hoofdzakelijk Scherpenheuvel, Vilvoorde en Leuven). 

 Je staat in voor de installatie van pc's en servers.  

 Je zorgt voor het onderhoud van alle pc's, servers en randapparatuur.  

 Je werkt zowel met nieuwe als tweedehands pc’s. 

 Als er nieuwe pc’s aangekocht moet worden, bewaak je voor een goede een goede prijs-kwaliteitsverhouding.  

 Je creëert nieuwe gebruikers en beheert hun toegangen.  

 Je verzorgt de algemene telefoon- en emailcontactlijsten binnen de ViTeS groep.  
 
Profiel  

 Bachelorsdiploma of gelijkwaardig door ervaring. Bij voorkeur een informatica-opleiding genoten hebben.  

 Ervaring op een ICT-afdeling is een pluspunt. 

 Kunnen plannen en organiseren. 

 Intern en extern klantgericht zijn. 

 Stressbestendig zijn.  

 Sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie.  

 MS Office (Word, Excel, Outlook,…) heeft voor jou geen geheimen meer.  

 Zich kunnen vinden in de ViTeS-waarden en deze mee uitdragen. 

 Voeling hebben met de sociale economie sector. 
 

 
Aanbod 

 Een vervangingscontract bij SPIT Tewerkstelling VZW in Heverlee.   

 Verloning volgens PC 327 (cat. 3) + maaltijdcheques. 

 Deel uitmaken van een collegiaal team, waar er ruimte is voor initiatief. 
 
 
Solliciteren 
Stuur CV en motivatiebrief ten laatste op 15/08/2017 naar vacatures@vites.be.   
Meer info kan opgevraagd worden bij Annemie Gybels op 013/78 46 34 of via vacatures@vites.be.  
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