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MEDEWERKER INFORMATICA 
Functieprofiel en taakomschrijving 

 
Wie zijn we? 
Ruim 50 jaar is het Antigifcentrum actief binnen de medische sector. In het kader 
van de dringende hulpverlening beantwoordt een medisch team, 24u/24u, meer 
dan 55.000 oproepen per jaar. Het Centrum, stichting van Openbaar nut, heeft 
eveneens een belangrijke sociale opdracht op het gebied van toxicovigilantie en 
preventie van intoxicaties.  
www.antigifcentrum.be 
 
Titel 
Medewerker informatica 
 
Plaats in de organisatie 
Hij/zij staat onder de leiding van de coördinator informatica. 
 
Takenpakket 

 Hij/zij biedt technische en softwarematige ondersteuning aan de 
medewerkers. 

 Hij/zij beheert en beveiligt het netwerk en de servers, biedt ondersteuning 
bij problemen met het netwerk en het maken van back-ups. 

 Hij/zij stelt technische documentatie en handleidingen op. 

 Hij/zij installeert en beheert de hardware en software, adviseert bij de 
aankoop ervan en volgt licenties en contracten op. 

 Hij/zij ondersteunt de telefoniefunctionaliteit en -infrastructuur 

 Hij/zij biedt ondersteuning bij: 

 de ontwikkeling en het onderhoud van de huidige en toekomstige 
programma's in .NET. 

 de ontwikkeling en uitvoering van Business Inteliggence gerelateerde 
rapporten.  

 de belangrijkste business applicaties zoals Microsoft Dynamics CRM. 
 
 
Profiel 
Algemene vereisten: 

 Vlot tweetalig Nederlands/Frans, met een goede kennis van het Engels; 

 Kennis en/of ervaring in één of meerdere van de volgende domeinen: 
 Networking: DNS, DHCP , TCP/IP, Firewall, VPN, security, ... 
 Virtualisatie: Hyper-V 
 Server hardware : HP 
 Storage : HP StoreVirtual 
 Microsoft OS : Active Directory, Group Policies, Certificate 

Authority,.. 
 Microsoft Office  
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 Microsoft Exchange 
 Databases : MySQL, Microsoft SQL 
 SAS Visual Analytics 
 .NET (C#, Entity Framework, Visual Basics, WPF, SQL, ...) 
 Java 
 Scripting: Powershell, VBScript,.. 
 Symantec BackupExec 
 XML 
 Microsoft Dynamics CRM 

 
 
Persoonlijke eigenschappen: 

 Analytisch inzicht; 

 Leergierig; 

 Ordelijk, nauwgezet en met een gevoel voor synthese; 

 Resultaatsgericht; 

 Luistervaardig en teamgericht. 
 
 
Interesse? 
Stuur uw kandidatuur met een CV naar anne-marie.descamps@poisoncentre.be. 

 


