
 

Woonzorgnet-Dijleland vzw groepeert vier woonzorgcentra: De Wingerd en Dijlehof in 

Leuven, Ter Meeren in Neerijse en Keyhof in Huldenberg. Meer dan 450 collega’s geven hier 
dagelijks het beste van zichzelf in een sfeer van respect en hartelijkheid. Woonzorgnet-Dijleland 
biedt hen een moderne, dynamische werkomgeving met professionele werkmiddelen, ruimte voor 
initiatief en opleidingen om professioneel te groeien. 

Daarom  zijn wij op zoek naar een (m/v):  

STAFMEDEWERKER ICT (deeltijds) 

Functieomschrijving 

• Je geeft vorm aan het ICT beleid binnen de strategie van Woonzorgnet-Dijleland en 
zorgt voor een actieplan (met projecten op korte en langere termijn) om dit te 
realiseren. 

• Je adviseert over ICT beleidsbeslissingen en nieuwe investeringen en volgt de markt. 
• Je ondersteunt de WZC en de afdelingen op ICT vlak,  

niet zozeer in de dagelijkse werking maar in het optimaal inzetten van ICT middelen,  
vandaag (wat kan beter) en in de toekomst (wat kan er bijkomend nuttig/nodig zijn). 
Je werkt daartoe intens samen met en coördineert het ICT team. 

• Je volgt de ICT begroting op en zorgt voor een doeltreffend en efficiënte inzet van de 
middelen. 

• Je zorgt voor een draagvlak voor het gebruik van de gekozen ICT middelen. 
• Je organiseert de communicatie rond ICT strategie en projecten. 

Je neemt in dat kader deel aan ICT gerelateerd overleg en rapporteert aan het 
beleidsteam (WZND). 

• Je organiseert de nodige vorming. 
• Je bent de aanspreekpersoon van de externe ICT partners. 
• Je ziet toe op de toepassing van wetten en regelgeving in kader van ICT. 

 
Profiel 

• Je bezit volgende competenties: 

- Sterke interesse in ICT en vooral inzicht in de praktische toepasbaarheid 
- Conceptueel en analytisch denken  
- Dynamisch en creatief  
- Vlot in overleg en goed onderhandelaar  
- Nieuwe concepten en modellen kunnen overbrengen  
- Communicatief en didactisch vaardig  
- Prioriteiten stellen en flexibel zijn  

http://woonzorgnet-dijleland.be/organisatiestructuur/


 

- Projectmatig kunnen werken  
- Team speler en trekker 

 

Je hebt minstens een bachelordiploma in een ICT-gerelateerde richting.   

Je beschikt over een eigen wagen en bent bereid te werken vanuit verschillende locaties 
(regio Huldenberg-Leuven met standplaats te Neerijse). 

Aanbod 

• Aantrekkelijke verloning met extralegale voordelen  
o in loondienst of op zelfstandige basis 

• Dynamische werkomgeving met professionele werkmiddelen en ruimte voor initiatief 

Interesse ?  

Neem alvast een kijkje op: www.wznd.be  
Mail je kandidatuurstelling en cv naar Lut Vanaerschot,  
 016/28 47 90 
Lut.vanaerschot@wznd.be 

http://www.wznd.be/
mailto:Lut.vanaerschot@wznd.be

