
HELPDESKMEDEWERKER ICT
WIJ ZOEKEN EEN

Kom je ook
 bij ons 
werken?
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OVER KINDERTHUISZORG-NEDERLAND

KinderThuisZorg-Nederland is een zorgorganisatie speciaal voor kinderen en jongeren. 
Wij zijn koploper waar het gaat om innovatieve en doelmatige zorg. Jaarlijks krijgen ruim 
4000 kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar kinderverpleegkundige zorg van onze 
(kinder)verpleegkundigen. Hierbij kan het gaan om het uitvoeren van voorbehouden han-
delingen, zoals bij kinderen die kortdurend een intraveneuze antibioticakuur nodig heb-
ben, maar ook de zorg aan een kind dat 24 uur per dag ademondersteuning nodig heeft. 
Onze (kinder)verpleegkundigen werken in diverse kinderwijkteams door heel Nederland. 
Wij vinden samenwerking tussen alle medewerkers, maar ook met de ziekenhuizen en an-
dere disciplines, enorm belangrijk. Dat uit zich in een klanttevredenheidscijfer van maar 
liefst 9,1. 

VOOR KINDEREN EN JONGEREN
     BUITEN HET ZIEKENHUIS

DÉ SPECIALIST IN ZORG

Thuis als het kan
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KinderThuisZorg-Nederland is geen hiërarchische organisatie. Wij hebben namelijk geen 

managers en de lijnen zijn kort. Wij houden van informeel en laagdrempelig. Hierdoor is het 

werken bij KinderThuisZorg-Nederland niet volgens traditionele procedures en dat vraagt 

om een frisse blik, innovatieve ideeën en een flexibele houding. Dit betekent dat je veel 

vrijheid krijgt om ontwikkelingen door te voeren en projecten op te pakken. 

#KINDERTHUISZORG

KINDERTHUISZORG-NEDERLAND ALS WERKGEVER

  Thuis
in heel
Nederland
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Als helpdeskmedewerker ICT verleen je eerstelijns ondersteuning aan de kinderverpleeg-
kundigen van KinderThuisZorg en collega’s van het servicebureau bij vragen of problemen 
met applicaties of hardware. De belangrijkste applicaties waar wij mee werken zijn  Micro-
soft 365 en Nedap ONS. Maar ook een tal van andere applicaties zoals HelloID, Topdesk, 
Youforce en Iris Intranet. Wanneer je al ervaring hebt opgedaan met deze applicaties, is dat 
mooi meegenomen. 

Binnen KinderThuisZorg werken alle medewerkers met Apple producten, denk hierbij aan 
iPhones, iPads en MacBooks. Wanneer je nog niet bekend met Apple kan je dit bij ons gaan 
ontdekken, want we nemen je volledig mee in de uitrol van nieuwe producten.
Vragen en problemen worden binnen KinderThuisZorg gemeld via de telefoon, per e-mail of 
direct in Topdesk vastgelegd. Jij kan binnen deze aanvragen en problemen gemakkelijk pri-
oriteiten stellen en achterhalen waar het probleem zich bevindt. Daarbij geef je niet snel op. 
Kom je er niet zelf uit? Geen probleem, want dan kan je schakelen met collega’s ICT of exter-
ne leveranciers om alsnog zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

OVER JE WERKZAAMHEDEN ALS

HELPDESKMEDEWERKER ICT

#HELPDESKMEDEWERKERICT
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• Een positieve houding heeft en denkt in oplossingen;

• Graag klantgericht bezig is;

• Beschikt over een gezond verantwoordelijkheidsgevoel;

• Minimaal een MBO-4 opleiding afgerond heeft, bij voorkeur richting ICT;

• Graag in teamverband werkt, maar daarnaast ook erg zelfstandig en proactief is;

• Een goede beheersing van de Nederlandse taal heeft, zowel mondeling als schriftelijk;

• Beschikbaar is voor 32 tot 36 uur.

JIJ BENT DE COLLEGA DIE...



WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?
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• Een interessante, uitdagende en afwisselende functie in een supermooi kantoorpand   
met fijne flexplekken;

• Een enthousiast team met gezellige collega’s;
• Mogelijkheid tot hybride werken;
• Vers fruit en koffie in ons KTZ-café;
• Een MacBook en iPhone zodat je jouw werk goed uit kan voeren. Wij zijn ‘fan’ van Ap-

ple;
• Veel ruimte om jezelf te ontwikkelen;
• Een werkomgeving waarin mogelijkheden zijn voor jouw ideeën en waar jouw inbreng 

erg wordt gewaardeerd;
• Salaris, vakantiedagen, vakantiegeld en eindejaarsuitkering conform cao VVT;
• Gebruik maken van ons meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden;
• Mogelijkheid tot het gebruikmaken van onze ingerichte sportruimte.

We hopen dat jij diegene bent die bij ons past en verwelkomen je graag bij KinderThuis-

Zorg-Nederland! 

VOOR KINDEREN EN JONGEREN
     BUITEN HET ZIEKENHUIS

DÉ SPECIALIST IN ZORG

Thuis als het kan



JE KUNT OP VERSCHILLENDE MANIEREN REAGEREN

Vragen stellen kan via ons vaste landelijke nummer: 

   088 - 0200700 

Nog sneller is via mobiel bellen of appen: 

   06 - 26764235 

Mailen mag ook:
Je motivatiebrief en CV ontvangen we ook graag op dit mailadres.   

   medewerkers@kinderthuiszorg.nl
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VRAGEN?
Jouw toekomstige collega’s Nikki, Elles en Vera van het servicebureau 
zitten te popelen om al jouw vragen te beantwoorden. 

Vera
Nikki

Elles


