Vacature Vrijwillig Systeembeheerder
Aan de rand van Haren, grenzend aan een prachtig
natuurgebied, ligt Ecologische Zorgboerderij De
Mikkelhorst. Op dit unieke leer-werkbedrijf met
dagbesteding werken mensen met een beperking of een specifieke hulpvraag. Zij werken samen met
onze betrokken begeleiders en vrijwilligers in een veilige omgeving. Afhankelijk van hun wensen en
vaardigheden, vinden zij een fijne werkplek in de tuin, de keuken, de theeschenkerij/ winkel, op de
kinderboerderij of in ons kleurrijke atelier. De Mikkelhorst is in 2018 door de Provincie Groningen
uitgeroepen tot de beste vrijwilligersorganisatie van de provincie in de categorie Zorg.
Wat ga je doen?
Voor deze vacature zijn we op zoek naar een ervaren systeembeheerder.
We zoeken iemand:
- Met kennis van Linux (server) en Windows werkstations
- Die oog heeft voor de eisen van veiligheid en privacy op digitaal gebied zoals die in een
zorginstelling gelden.
- Die het leuk vindt om nauw samen te werken met onze ICT-er Reinder de Jager, hij zoekt
iemand met wie hij op niveau van gelijkwaardigheid zaken kan bespreken en plannen.
Documentatie zal de komende maanden een belangrijke klus worden.
Wat zijn de werktijden?
We zoeken iemand die maandag en/of dinsdagmiddag enkele uren kan werken.
Waarom past deze vacature bij jou?
-

Je hebt kennis van Linux server (we werken met CentOs en Nethserver) en schuwt ook de
terminal niet.
Je hebt grondige kennis van Windows en de Office-pakketten.
Netwerkbeheer, internet, VPN: je weet van de hoed en de rand.
Je kunt met vertrouwelijke gegevens omgaan waar je als ICT-er mee in aanraking komt (een
geheimhoudingsclausule zal deel uitmaken van het vrijwilligerscontract).
Je bent integer en je bent positief ingesteld
Je kunt zelfstandig werken en je durft je eigen gegronde mening ook te geven (als jij vindt
dat iets anders moet).
Je bent van onbetwist gedrag en kan dit aantonen met een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) gratis aan te vragen.
Je vindt het leuk om je in te zetten voor onze zorgboerderij op een prachtige natuurrijke
plek.
Je bent betrokken bij onze doelgroep.
Je werkt met hoofd, handen en hart.

-

Je bent van onbetwist gedrag en kan dit aantonen met een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG) gratis aan te vragen.

Wat doet De Mikkelhorst voor jou?
- We bieden je professionele begeleiding bij het inwerken.
- Je kunt het hele jaar rond meedoen met interessante workshops en cursussen.
- We bieden je een plezierige werkomgeving met veel waardering en fijne collega’s!
- Je bent verzekerd tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk.
- Tweemaal per jaar wordt je uitgenodigd voor een interessante vrijwilligersbijeenkomst.
Hebben wij je enthousiast gemaakt? Neem dan gauw contact op met onze vrijwilligerscoördinator
Fafany Koopmans via f.koopmans@mikkelhorst.nl of bel naar 050-3168840.

