
 

 
 

VMOB HospiPlus biedt aan de leden van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds en het Neutraal 
Ziekenfonds Vlaanderen prijsbewuste en kwalitatief hoogstaande medische verzekeringen aan. 
Om de verdere groei en professionalisering van onze verzekeringsmaatschappij te ondersteunen, 
zoeken wij een nieuwe voltijdse medewerker (m/v): 
 

Junior ICT-plus-medewerker 
 
 
Jouw uitdagingen 
 
We willen ons IT-team versterken met een jonge en enthousiaste junior ICT-medewerker. Je 
ondersteunt de ICT-manager bij de projectanalyse, de vernieuwing en de opvolging van de 
verschillende business applicaties. Je bent de schakel tussen de ICT-manager, de 
softwareleveranciers en eindgebruikers.  Je helpt mee in het in standhouden van bedrijfszekere IT-
systemen. 
 
Functieomschrijving: 
 

- je bent de back-up van de ICT-manager (incidentopvolging, rapporteringen…);  
- je rapporteert over de projecten en communiceert hierover met alle betrokken partijen; 
- je ondersteunt het change-managementproces en je stuurt de operationele processen bij 

naar de ‘best practices’ binnen de teams; 
- je treedt mee op als applicatieverantwoordelijke (continuïteit, change management, 

technische documentatie…); 
- je ondersteunt mee het datamanagement en databeveiliging; 
- je bent aanspreekpunt bij de softwareleveranciers en de ondersteunende partijen . 
 

Profiel: 

- je beschikt over een bachelor diploma in  ICT of minstens 5 jaar gelijkwaardige relevante 
ervaring; 

- je hebt ervaring met minstens 1 groter IT-project; 
- je hebt interesse en aanleg voor projectleiding en het uitzoeken van goede ICT-

oplossingen; 
- een technische achtergrond in de volgende technologieën is een troef: IBM AS400, XML 

en webservices, ERP-X (Unit4) , Windows clients en RDS;  
- je hebt verantwoordelijkheidszin en bent resultaatgericht;  
- je hebt zin voor initiatief, je stelt de juiste prioriteiten en slaagt erin de verschillende 

betrokken partijen van een project te coördineren en te motiveren.  
 
  



Wij bieden: 
 

- een voltijdse job in een dynamische omgeving en sterk groeiende organisatie; 
- kansen op een professionele ontplooiing en een continue opleiding (bv. praktische 

opleiding projectleiding); 
- een contract van onbepaalde duur met een marktconform salarispakket en extralegale 

voordelen (waaronder een hospitalisatie- en groepsverzekering). 
 
Plaats van tewerkstelling  
 
Bauwensplein 13 te 9300 Aalst (vlakbij het station) 
 
Interesse? 
 
Mail je CV en motivatiebrief vóór 15 september  naar Marnix Raes, algemeen directeur via 
boekhouding@hospiplus.be  
Verdere vragen? Bel gerust op het nummer 0479 26 95 58 (Jeroen Coenaerts).  
 


