
 

 

 

 

Facilitair medewerker ICT  

24-36 uur per week 

Glorieuxpark 

Glorieuxpark is een prachtig en duurzaam landgoed, nabij het centrum van Eindhoven. In deze 

weelderig groene oase van rust delen verschillende voorzieningen hun thuishaven, zoals een 

verzorgingshuis, verschillende leefstijlwoningen en een conferentiecentrum. Glorieuxpark biedt 

een geborgen verblijf aan diverse doelgroepen die harmonieus samenkomen op ons landgoed, 

waarbij de persoonlijke aandacht van onze betrokken medewerkers voorop staat. Samen leven 

en zorgen voor elkaar is dan ook ons uitgangspunt. 

Woondiensten Glorieux 

Woondiensten Glorieux verzorgt de facilitaire dienstverlening voor Glorieuxpark. 

Woondiensten Glorieux beheert en onderhoudt de gebouwen en terreinen en is 

verantwoordelijk voor de verschillende facilitaire taken, zoals bijvoorbeeld inkoop, ICT, 

schoonmaak, receptie, logistiek en bewaking en beveiliging. 

Wat ga je doen? 

Als facilitair medewerker Gebouw en Techniek aandachtsgebied ICT ben jij verantwoordelijk 

voor de 1e en 2e lijns ICT gerelateerde meldingen. Je schakelt met de leveranciers en houdt de 

gebruikers op de hoogte. Ook ondersteun je medewerkers bij het gebruik van 

kantoorautomatisering, telefonie, facilitair managementsystemen, zorgoproep en zorg 

specifieke applicaties (zoals het Electronisch Cliënten Dossier).  Je signaleert en rapporteert 

veel voorkomende incidenten aan de externe ICT-dienstverlener en denkt mee over structurele 

oplossingen. Vanuit ICT neem je deel aan projecten en overlegvormen. Om de continuïteit van 

de zorg te faciliteren draai je mee in het roulatieschema voor de technische 

bereikbaarheidsdienst in avonden en weekenden.  

Wie zoeken wij? 

We zijn op zoek naar een betrokken collega met gevoel voor ICT & techniek en het opsporen en 

verhelpen van storingen. Je bent duidelijk in je communicatie en beschikt over 

doorzettingsvermogen bij het beantwoorden van vragen en oplossen van problemen.  

Ben jij die proactieve en volhardende ICT-er die makkelijk de verbinding legt en denkt in 

uitdagingen dan komen we graag met jou in contact!  

 

Wat bieden wij? 

● Een uitdagende werkomgeving met enthousiaste collega’s, met ruimte voor persoonlijke groei.  

● Het dienstverband wordt in eerste instantie aangegaan voor 12 maanden. Bij gebleken 

geschiktheid wordt deze omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. De werktijden 

zijn conform rooster.  

● Een salaris conform CAO VVT. 
  



 

 

 

 

Informatie 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marijn van den Dool, 

directeur Woondiensten, telefoonnummer 040 - 2947500. 

Solliciteren 

Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Stuur je motivatiebrief met cv naar 

personeelsadministratie@glorieux.nl 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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