Systeembeheerder voor op de reservebank (vrijwilliger)
Vluchtelingen in de Knel zoekt een ICT’er met kennis van systeembeheer als achterwacht voor onze vaste
systeembeheerder.
Wie zijn wij

Vluchtelingen in de Knel biedt bescherming aan vluchtelingen die zijn afgewezen en daardoor zijn
uitgesloten van voorzieningen. Wij werken vanuit het principe dat ieder mens recht heeft op een
menswaardig bestaan. Daarom zetten wij ons in deze vluchtelingen te verzekeren van toegang tot
basisvoorzieningen en bieden we hen intensieve sociaal-juridische begeleiding.
Wie ben jij
Je bent betrokken bij deze mensen en wilt bijdragen aan hun menswaardig bestaan. Je wilt samenwerken in
ons ICT-team op het gebied van systeembeheer. Je bent sociaal en kunt effectief communiceren met
collega’s met verschillend niveau van technische kennis.
Wat doe je
Nadat je op de hoogte bent hoe het systeembeheer van onze stichting in elkaar steekt, houd je met enige
regelmatig contact met de vaste beheerder (ook een vrijwilligersfunctie) om wijzigingen en ontwikkelingen
af te stemmen. Bij (geplande) afwezigheid van de vaste beheerder neem je noodzakelijke taken waar. Het
doel van de functie is met name om minder kwetsbaar te zijn doordat niet de kennis niet slechts bij 1
persoon ligt.
Waar nodig denk je mee in de ontwikkeling, uitbreiding of vervanging van de ICT-omgeving.
Hoeveel tijd vraagt dit van je
Na een wat intensievere tijdsbesteding om in te werken, zal naar inschatting een maandelijks al dan niet
persoonlijk moment nodig zijn om bij te praten. Gedurende 3 à 4 weken in het jaar ben je paraat om indien
nodig in te springen. Mocht de vaste beheerder onverwachts voor langere tijd uitvallen, dan bekijken we in
overleg welke mogelijkheden je hebt om taken over te nemen. De vaste systeembeheerder is wekelijks ca. 1
dagdeel op kantoor aanwezig.
Wat vragen we van je
 Ervaring met Linux
 Zelfstandige werkhouding
 Affiniteit met de doelgroep
 Betrouwbaar
 Niet zo heel veel tijd om te besteden, maar wel de motivatie om op de hoogte te blijven van wat er
speelt op ICT-gebied binnen onze stichting
Wat bieden we je
 De mogelijkheid om écht bij te dragen aan een menswaardig bestaan van een vluchteling
 Een hecht en gezellig team om in te werken
 Begeleiding, ondersteuning en training
Interesse?
Je kunt ons bellen op 040-2569517 en vragen naar de vrijwilligerscoördinator, of mail je CV met een korte
motivatie naar hulp@vluchtelingenindeknel.nl.
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