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 WERKAANBIEDING 
DE WERKGEVER 

 
Ons revalidatiecentrum Valida is gelegen te Sint-Agatha-
Berchem en bestaat enerzijds uit een 
revalidatieziekenhuis dat beschikt over 175 bedden en 
anderzijds een polikliniek. Valida is ingeschreven als het 
grootste centrum voor neuro-locomotorische en 
geriatrische revalidatie te Brussel. 
 
Ons psychiatrisch centra Sanatia bestaat uit 70 A bedden 
op de site van de Molenstraat te Sint-Joost-Ten-Node, 68 
bedden in het PVT (Psychiatrisch Verzorgingstehuis) en 
30 plaatsen in het Psychiatrisch Dagcentrum   
“Le Canevas” gelegen in de Collegestraat te Elsene. 

ORGANISATIE : VALISANA VZW 
 
CONTRACTTYPE : COD Voltijds  
  
WERKPLAATS :  Sint-Agatha-Berchem 
 
DATUM VAN INDIENSTTREDING : Zo snel mogelijk  
 
CONTACT : Patrick Mailleux –  IT Verantwoordelijke  

ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN DE FUNCTIE 
 
Ontwikkeling en up-to-date houden van IT-oplossingen  om tegemoet te komen aan de behoeften van de 
gebruikers in onze instelling.  
 

FUNCTIE 
 
• De verzoeken van de interne gebruikers analyseren ; 
• Samen met de verantwoordelijke actief deelnemen aan de uitwerking van de projecten ; 
• Meewerken aan de opstelling, implementatie en instandhouding van verschillende projecten ; 
• Zorgen voor tests, instellingen, debugging, applicatie-ondersteuning ; 
• Uitbouwen van interfaces en/of applicaties voor externe programma’s en hun geschiktheid qua 

aansluiting aan het beheersysteem garanderen ; 
• Eerstelijnsbehandeling voor complexe probleemoplossingen;  
• Zorgen voor documentatie en uitwerking van interne procedures; 
• Deelname aan toegangsbeheer op de verschillende interne databanken.  
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GEWENST PROFIEL 
 
• Kennis in informaticia op gebied van hardware en ontwikkeling die een probleemoplossende 

algemene technische visie geeft ; 
• Minimum drie jaar ervaring in de sector ; 
• Teambeheer onder handen nemen ; 
• Communicatievaardigheden in eigen team alsook met leveranciers en andere diensten van de 

instelling ; 
• Vaardigheden om gegevens te verzamelen en te analyseren teneinde technische problemen op te 

lossen ; 
• Gemakkelijk computertaal kunnen vertalen voor de gebruikers ; 
• Bestendig tegen stress en mogelijke verbale aggressive gebruikers. 
 

CONTRACTVOORWAARDEN 
 
• COD voltijds  
• Hoofzakelijk werk met beeldscherm (>=80%) 
• Werken op de 3 Brusselse vestigingen van de instelling  
• Werken in dynamische omgeving op mensenmaat 

 

PROCEDURE OM U KANDIDAAT TE STELLEN 
 

Gelieve uw CV en motivatiebrief te richten aan Mijnheer Patrick Mailleux, verantwoordelijke dienst IT, 
Josse Goffinlaan 180 – 1082 BRUSSEL of jobs@valisana.be   


