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ICT-medewerker 

 

Je taken kunnen verschillen van organisatie tot organisatie. Je zorgt voor de dagelijkse PC-

ondersteuning, het onderhoud van het netwerk en het serverpark. Een belangrijk deel van je dagtaak 

bestaat uit ondersteuning (opvolging, onderhoud, opzet, configuratie) bieden en de werking van de 

applicaties te verduidelijken aan de gebruikers. Afhankelijk van waar je werkt kunnen dit 

bijvoorbeeld artsen, verpleegkundigen, maar ook maatschappelijk assistenten of zorgkundigen zijn. 

Je kan in een ziekenhuis bijvoorbeeld ook meewerken aan het configureren en onderhouden van het 

elektronische patiëntendossier. Daarnaast kan je instaan voor de installatie van computer hardware 

en randapparatuur zoals printers, ... Soms ben je ook verantwoordelijk voor de goede werking van de 

computers, het onmiddellijk oplossen van problemen en het onderhoud van de dienst en/of voor het 

installeren van updates. 

ICT assistant 

Your tasks may differ in each organisation. You provide daily PC support, maintenance of the network 

and the server park. An important part of your daily duties consists of providing support (supervision, 

maintenance, set-up, configuration) and explaining the applications to the users. Depending on the 

place you may work  with doctors, nurses but also social workers or healthcare workers. For instance, 

in a hospital you may configure and maintain the electronic patient files. In addition, your tasks may 

include the installation of computer hardware and software like printers, etc. Sometimes you may 

also be responsible for the operating system of the computers, immediate solving of technical 

problems, service maintenance and/or the installation of updates. 

Do you connect all your colleagues’ PCs in an efficient network? And do you like working with 

people? Perhaps a job in the social sector is something for you?  

Find out more about this job at www.werkmetmensen.be 

A limited knowledge of Dutch does not have to be an issue. You can improve your Dutch language 

skills through the Agency for Citizenship and Integration. 


