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MEDERWERK(ST)ER ICT
Patiëntenorganisatie Transvisie is een non-profit organisatie. Met de inzet van zo’n 70 vrijwilligers
komen wij op voor de belangen van transgender personen in Nederland. Onze belangrijkste taken
zijn: belangenbehartiging, informatievoorziening en onderling contact tussen mensen uit de doelgroep.
We worden deels gesubsidieerd door het ministerie van VWS en deels door bijdragen van donateurs.
Transvisie is op zoek naar een medewerk(st)er ICT. Vind je het leuk om met computers te werken en heb je
hier kennis en ervaring mee? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou. Wij zoeken een ICT’er die ervoor
kan zorgen, samen met de huidige ICT’er, dat onze apparatuur op het secretariaat (computers en printer)
goed, foutloos en veilig blijven werken. Ook ben je verantwoordelijk voor de onderhoud en beheer van de
software die we gebruiken, het online e-mailprogramma en de beveiliging van bestanden. De coördinator
bedrijfsvoering facilitair is primair verantwoordelijk voor ICT. Wij zoeken iemand die kennis en ervaring heeft
met bovengenoemde werkzaamheden op professioneel niveau. De medewerker werkt in nauw overleg met
het secretariaat en de coördinator.
Het is een functie op vrijwillige basis.

Wat zijn je taken?









beheer in de meest brede zin van de ICT apparatuur van Transvisie (thans bestaand uit twee
desktopcomputers en een printer);
beheer van de op deze apparatuur draaiende software (systeemsoftware, emailsoftware,
office software en beveiligingssoftware);
beveiliging in de breedste zin van het woord;
beheer van het gemeenschappelijke e-mailprogramma (Yourhosting) voor bestuur en
medewerkers;
op regelmatige basis (tenminste eenmaal per week verzorgen van een back-up);
directe beschikbaarheid bij calamiteiten en het oplossen daarvan;
instructie en uitleg aan de secretariaatsmedewerkers over de ICT;
op reguliere basis overleg met coördinator, ICT-medewerker, secretariaat en indien van
toepassing de redactie.

Wat vragen wij?











visie op ICT binnen een organisatie als de onze;
kennis en ervaring van en met de hardware en software;
kennis en ervaring van beveiliging van hardware en software;
kennis en ervaring met e-mailprogramma Yourhosting, of ander gemeenschappelijk
emailprogramma;
MBO ICT Nivo 3;
relevante werkervaring;
goede beheersing van de Nederlandse taal;
accurate, creatieve, communicatieve en flexibele werkhouding;
samenwerkende en constructieve houding;
beschikbaarheid voor een jaar voor minimaal een aantal uren per week (gemiddeld ca 4
uur).
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Wat bieden wij?






werken voor een bijzondere en kwetsbare doelgroep;
samenwerking in een actief en bevlogen team;
drie medewerkersbijeenkomsten per jaar;
mogelijkheid tot bijscholing;
reiskostenvergoeding.

.Heb je interesse? Stuur dan je korte motivatie en CV naar secretaris@transvisie.nl
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