
 
 
CliniClowns zoekt een Medewerker ICT (m/v)  
 
CliniClowns zet zich in voor zieke en gehandicapte kinderen én mensen met dementie. Door echt 
contact te maken en hun verbeeldingskracht in te zetten zorgen de CliniClowns voor waardevolle 
geluksmomenten. Een ontmoeting met een CliniClown heeft effect: kinderen ervaren bijvoorbeeld 
minder stress en angst en mensen met dementie voelen zich er weer toe doen. 
 
Binnen de afdeling Beheer en support zijn alle ondersteunende processen, waaronder de ICT-
processen, voor de hele organisatie ondergebracht. Als medewerker ICT draag je zorg voor 
implementatie, onderhoud, dagelijks beheer en continuïteit van kantoorautomatisering, applicaties 
en telecomvoorzieningen en voor het dagelijkse beheer van technische installaties. 
 
Wat ga je doen? 
Als Medewerker ICT ben je verantwoordelijk voor het oplossen van eerstelijns vragen en knelpunten 
binnen de ICT-infrastructuur van de organisatie en fungeer je als operationele schakel tussen de 
eindgebruikers en de externe beheerders. Daarnaast treed je op bij storingen aan technische 
gebruiksinstallaties. De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden daarbij zijn: 

 gebruikersproblemen, verzoeken en vragen registreren, prioriteren en (laten) oplossen; 

 actief bestaande contacten onderhouden met externe partijen voor tweedelijns support; 

 accounts voor gebruikers aanmaken, beheren en verwijderen; 

 gebruikers instrueren en begeleiden bij de juiste toepassing van standaardsoftware; 

 de voorraad ICT-middelen en hulpmiddelen, zoals telefoons, toegangsdruppels en toner, beheren; 

 de uitgifte van ICT-middelen registreren en toezien op functioneren en inlevering van deze 
middelen na gebruik; 

 het functioneren van de technische voorzieningen, zoals verwarming, elektriciteit en beveiliging 
bewaken en problemen met deze voorzieningen (laten) oplossen; 

 (structurele) knelpunten bij de werking van de ICT-infrastructuur en informatie- en 
informatiseringbehoeften van (eind)gebruikers signaleren en (verbeter)voorstellen doen. 

 
Wie ben jij? 
In de eerste plaats verwachten we grote affiniteit met waar CliniClowns voor staat. Je hebt een mbo-
4 werk- en denkniveau en minimaal één jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie. Je 
hebt daarnaast kennis van de beschikbare producten en programma’s op de markt en de 
ontwikkelingen daarbinnen en basiskennis van netwerken. Je bent klant- en kwaliteitgericht en in 
staat zelfstandig problemen op te lossen. Je bent stressbestendig en je contactuele en sociale 
vaardigheden zijn uitstekend. 
 
Wat krijg je ervoor terug? 
CliniClowns biedt een aanstelling van 0,8 tot 1 fte in een bijzondere werkomgeving op ons kantoor 
op tien minuten loopafstand van station Amersfoort, waarin zelfstandigheid, collegialiteit, plezier en 
betrokkenheid vanzelfsprekend zijn en er volop ruimte is voor eigen initiatief. De hoogte van het 
salaris ligt tussen de 2.330 en 2.550 euro bij een voltijdaanstelling en is afhankelijk van 



opleidingsniveau en ervaring. Dit is conform de CAO van CliniClowns. Daarnaast kent CliniClowns 
goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Contact 
Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatiebrief met CV per e-mail naar sollicitatie@cliniclowns.nl 
ter attentie van Annette Vonk, HR adviseur. Graag ontvangen wij je sollicitatie uiterlijk woensdag 28 
maart 2018. 
Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Ga naar www.cliniclowns.nl of neem gerust contact op 
met Anne Marie Imbens, Hoofd beheer en support. Zij is te bereiken op 06 106 504 84. 
 
De eerste ronde van sollicitatiegesprekken vindt plaats op dinsdag 10 april 2018.  
Een online persoonlijkheidsanalyse is onderdeel van de selectieprocedure. 
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