
 
ICT systeembeheerder 32-38 uur 
 
Ben jij op zoek naar een veelzijdige functie waarin je autonoom kunt werken? Vind je het leuk om te 
bouwen en houd je niet van geplaveide straatjes? Sta jij erom bekend dat je goed overzicht kan 
bewaren en van nature service gericht bent? Ben je gemakkelijk toegankelijk en heb je een hands on 
mentaliteit? 
 
Per direct zijn wij op zoek naar een ICT systeembeheerder voor 32-38 uur per week met standplaats 
Maastricht.  
 
Wij bieden  

• Een boeiende en dynamische baan in een startende en snelgroeiende organisatie  
• Een dienstverband voor bepaalde tijd en bij wederzijdse tevredenheid een overeenkomst 

voor onbepaalde tijd 
• Een aantrekkelijk salaris tot een maximum van € 4.197,- obv 38 uur, afhankelijk van opleiding 

en ervaring 
• Een gezellig en betrokken team 
• Een werkplek in het hart van de stad (met parkeervoorziening)! 

 
Dit ga je doen 
Er zijn 2 belangrijke taken te vervullen.  
1. Je hebt een rol in het overname proces op locatie. Nieuwe praktijken moeten worden voorzien van 
werkbare hardware. Applicaties moet worden gekoppeld omdat de praktijk na overname datum zo 
snel mogelijk operationeel moet kunnen functioneren.  
2. Daarnaast ben je binnen de organisatie het aanspreekpunt voor diverse ICT, hardware en software 
gerelateerde vragen. Dit is een servicedesk rol die je ook nog zelf kunt inrichten. Je adviseert over 
verbeteringen en werkt samen met onze externe automatiseringspartners.  
 
Wie zijn wij?  
In veel regio’s staat de huisartsenzorg onder druk. Een groot aantal huisartsen gaat de komende 
jaren met pensioen en het is moeilijk opvolgers te vinden o.a. in de dunbevolkte delen van 
Nederland. Co-Med heeft als hoofddoel huisartsen te ontzorgen van alle niet-medische 
managementtaken. Co-Med doet dit door deel te nemen in een maatschap of B.V. (afhankelijk van 
de gekozen structuur van de bestaande praktijk).  
 
We hebben wel harde eisen 

• MBO/HBO werk- en denkniveau; 
• Ervaring als systeembeheerder; 
• Ruime kennis van Microsoft technologieën; 
• Ervaring binnen de eerstelijnszorg is een pré; 

 
Maar daarnaast verwachten we een flexibele houding en houdt je van afwisseling. Je denkt in 
oplossingen en vindt resultaat en kwaliteit belangrijk. 
 
Interesse en reageren 
Heb je vragen maak dan even een telefonische afspraak met Remy Rousseau M: +31 6 11 444 040 
of Karlijn Ringens op 043-204 1030 of stuur meteen je CV en motivatie naar hr@co-med.nl  
  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet nodig 
 


