
VACATURE 

ICT medewerker 
Voltijds of 80%, onbepaalde duur  

 

Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil je op een toegankelijke manier helpen om 
gezond te leven. Met onderbouwd advies, opleidingen, concrete tips en kant-en-klare 
projecten. Je kent ons misschien wel van de voedings- en bewegingsdriehoek? Of 
10.000 stappen? Momenteel zijn we op zoek naar een ICT medewerker. Zin om ons 
communicatieteam te versterken met je passie voor ICT? 

Check alvast onze organisatie op www.gezondleven.be.  

Je functie 

• Je bouwt en onderhoudt het intranet van Gezond Leven, opgebouwd via 
SharePoint. 

• Je werkt nieuwe tools uit binnen SharePoint die de bedrijfsprocessen van 
Gezond Leven vereenvoudigen. 

• Je beheert de toegangsrechten voor informatie voor alle interne collega’s en 
externe partners. 

• Je bent het aanspreekpunt voor interne collega’s en externe partners voor het 
intranet-systeem.  

• Je stemt af met de Data Protection Officer hoe Gezond Leven verder GDPR-
compliant kan worden. 

• Je staat in voor het beheer en het updaten van het ICT-materiaal en 
infrastructuur, in samenspraak met de externe ICT-partner. 

• Je bent het aanspreekpunt voor de externe ICT-partner. 
• Met je technische kennis kan je hier en daar ook inspringen bij kleine ICT-

problemen. 
• Hoewel je opdrachten vooral gericht zijn rond interne werking, kan je kennis 

eventueel ook ingezet worden voor customer facing websites. Je werkt dan 
ook samen met en maakt deel uit van het communicatieteam. 

Je profiel 

• Je hebt een relevante bachelor of master (ICT/informatica). Of je blaast ons 
gewoon omver door tonnen ervaring.  

http://www.gezondleven.be/


• Je kent principes van informatie-architectuur: je kan grote brokken informatie 
binnen een logische structuur zetten (bv.: database uittekenen, 
wireframing,…). 

• Je bent een probleemoplosser, je kan je collega’s helpen in diverse situaties, 
met behulp van een waaier van digitale tools.  

• Je hebt een algemene interesse in ICT, je kan aanbevelingen doen rond nieuwe 
trends, aanpakken etc…  

• Je neemt graag initiatief en ziet overal ruimte voor verbetering. 
• Door je opleiding of ervaring heb je een brede waaier aan skills, kennis van 

HTML/CSS en CMS systemen is een meerwaarde. 

Wij bieden je 

• Een uitdagende en zeer afwisselende job in een organisatie met 
maatschappelijk actuele en inspirerende thema’s, erkend als het 
expertisecentrum voor gezond leven in Vlaanderen. 

• Een prettige en vlotte werksfeer en open bedrijfscultuur, met regelmatig after- 
works. 

• Een gedreven team met een klein hoekje af (incl. vrijdagse moppentrommel). 
• Kans om opleidingen te volgen en jezelf te ontplooien. 
• Een voltijdse job of 80% van onbepaalde duur. 
• Een aantrekkelijk loon en verlofdagen (volgens PC 331, bachelorniveau), gratis 

woon-werkverkeer NMBS, fietsvergoeding, maaltijdcheques, flexibele 
arbeidsuren en uitgebreide opleidings- en ontwikkelingskansen.  

Interesse? 

Stuur dan snel je sollicitatiebrief met cv als één document in pdf-formaat ter attentie 
van Linda De Boeck, directeur, naar vacature@gezondleven.be met referentie 
‘IT2019’. Er zal gevraagd worden een opdracht uit te voeren bij deze sollicitatie. 

Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij  
gert-jan.vancakenbergh@gezondleven.be - 02 422 49 58.  

 

Veel succes, we wachten op je! 
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