
HOFDAEL blijft je bij!   

 

 
Word jij onze Vrijwilliger ICT Helpdesk? 
 

Als vrijwilliger voor de ‘ICT Helpdesk’ word je lid van het team ‘Financiën en ICT’.  

 

Team Financiën en ICT 
Onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid ‘Financiën en ICT’, ga je invulling geven aan de 

helpdesk ICT. Dit doe je in samenwerking met de gebruikers van Hofdael. ICT is de spil voor alle 

processen binnen Centrum Hofdael. Gezien het belang van ICT willen we op korte termijn starten 

met een vrijwilliger. Het werk zal in het begin gedaan moeten worden op Hofdael. Daarna kan er 

van thuis uit worden gewerkt. 

 

Taakomschrijving Vrijwilliger ICT Helpdesk: 

Als teamlid ‘Financiën en ICT’ werk je samen met andere teamleden aan een solide en verantwoord 

ICT beleid. Je hebt kennis van zowel hardware als software en weet dat optimaal in te zetten. Een 

stabiele ICT-omgeving is essentieel voor Centrum Hofdael! Het gaat vooral om: 

 het bieden van ondersteuning bij het inrichten van kantoorautomatiseringssystemen en 

softwarepakketten 

 het verlenen van eerstelijns ondersteuning aan het management van Hofdael en eventueel aan 

de gebruikers van Hofdael op het gebied van kantoorautomatiseringssystemen en 

softwarepakketten 

 het bijhouden en registreren van meldingen 

 het afstemmen van de werkwijze met de contactpersoon 

 het beantwoorden van vragen over gebruik op de werkplek en algemene applicaties  

 stuurt complexe vragen door naar tweedelijns support 

 heeft de bereidheid om trainingen te volgen 

 benodigde tijd: afhankelijk van meldingen en contacten met contactpersoon en gebruikers  

 

Specifieke functiekenmerken: 

 kennis van relevante automatiseringssystemen, softwareprogramma’s en ICT ontwikkelingen  

 goede communicatieve vaardigheden 

 nauwkeurig en analytisch 

 zelfstandigheid en goed kunnen samenwerken 

 voldoende vrije tijd 

 eigen computer (kan van thuis uit) 

 

Wat heeft Hofdael te bieden: 

Waardering van de Stichting en het vaste personeel en respect van de gebruikers en bezoekers van 

Centrum Hofdael, goede begeleiding, vergoeding van gemaakte onkosten op basis van declaratie, 

eventuele scholing, een persoonlijke attentie bij bijzondere gelegenheden, gebruikelijke eten en 

drinken tijdens het vrijwilligerswerk voor rekening van Hofdael, vrijwilligersverzekeringen en een 

eventueel getuigschrift.  

 

Contact 

Heb je interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij Hofdael? Stuur dan een mailtje naar:  

Gerloes van Nunen, secretaris Bestuur Centrum Hofdael, gerloes.van.nunen@upcmail.nl. 

Heb je nog vragen over een rol in het team ‘Financiën en ICT’ dan kun je contact opnemen met 

Huub van de Coolwijk, tel. 06-53136898, mailadres: vandecoolwijk@comanad.nl. 



HOFDAEL blijft je bij!   

 

 
 


