
 

   

Functiebeschrijving 
 
Naam organisatie:   RST Zorgverleners 
Naam van de functie:  Medewerker ICT servicedesk 
Status:      Definitief 2018 

 
Plaats in de organisatie 
De medewerker ICT servicedesk ontvangt hiërarchisch leiding van de Manager Finance & Control. 
Kan functioneel aanwijzingen ontvangen van de systeembeheerder. 
  
Doel en kern van de functie 
Registreren, analyseren, voorkomen, oplossen of doorgeven en gereed melden van eerstelijns 
incidentmeldingen op het gebied van ICT. Het ondersteunen bij het installeren van software en 
hardware en een bijdrage leveren aan nieuwe ontwikkelingen binnen het IT-Zorg landschap. 
 
Resultaatgebieden 
 
1. Het  ondersteunen van gebruikers 

 Het fungeren als aanspreekpunt voor gebruikers bij ICT gerelateerde zaken. 

 Het aannemen, registreren en verwerken van alle problemen van gebruikers (met 
hardware, software en randapparatuur). 

 Het beoordelen van de problemen op urgentie en of het een eerste- of tweedelijns incident 
is. 

 Het oplossen van eerstelijns incidenten en het op de hoogte stellen / houden van de 
gebruiker t.a.v. de oplossing. 

 Het bewaken van de oplossing van tweedelijns incidenten en zorgen voor een terugmelding 
aan de gebruikers. 

 Het installeren van hardware / software op werkplekken en het instrueren van 
medewerkers. 

 Het opstellen van gebruikersinstructies en deze up-to-date houden 

 Het voorkomen, lokaliseren en oplossen van eenvoudige storingen. 

 Het geven van instructies over het systeem- en computergebruik. 
 
2. Het ondersteunen bij de ICT dienstverlening  

 Het ondersteunen bij configuratiebeheer, versiebeheer en autorisatiebeheer.  

 Het projectmatig ondersteunen bij nieuwe software implementaties en nieuwe 
ontwikkelingen in de zorg. 

 Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van de cloud strategie 
 
Functie-eisen 
 
Kennis 
De functie vereist een afgeronde MBO- opleiding (niveau 3/4) en enige ervaring in een soortgelijke 
functie. Kennis van het Office-pakket en binnen de organisatie gebruikte communicatie- en 
randapparatuur is nodig evenals praktische kennis van de geautomatiseerde registratie in de 
servicedesk omgeving.  
Vakkennis en de ontwikkelingen op het vakgebied worden bijgehouden door onder andere het 
lezen van vakliteratuur. 
 
Zelfstandigheid 
De werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd binnen richtlijnen en procedures, waarbij een 
inschatting wordt gemaakt van de urgentie en de complexiteit (eerste of tweedelijns) van de 
incidenten. Eerstelijns incidenten en eenvoudige storingen worden zelfstandig opgelost. Hiervoor 
is vindingrijkheid nodig. Terugval is mogelijk op de systeembeheerder en op de manager FCI. 
 
Sociale vaardigheden 



 

   

Sociale vaardigheden zoals tact, kunnen luisteren en een dienstverlenende houding zijn vereist in 
de omgang met gebruikers en leveranciers en voor de samenwerking binnen het team. Geduld en 
communicatieve vaardigheden zijn nodig bij het oplossen van incidenten en het instrueren van 
gebruikers. 
 
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 
Er is risico op productiviteitsverlies (materiele schade) bij het onnauwkeurig aannemen en doorgeven 
van meldingen, het niet onderkennen van urgentie van meldingen of bij het niet adequaat oplossen 
van meldingen. Er is risico op immateriële schade en imagoschade in de contacten met gebruikers 
en leveranciers bij niet servicegericht uitvoeren van de werkzaamheden. Invloed wordt uitgeoefend 
op de ontwikkeling van de cloud strategie. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het te woord staan van gebruikers op alle 
niveaus en voor het uitleggen van probleemoplossingen. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is 
nodig voor het formuleren van meldingen in het registratiesysteem en voor het opstellen van 
gebruikersinstructies. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is nodig voor het werken met de PC. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist voor het nauwkeurig uitvragen van meldingen en het correct registreren 
hiervan waarbij gelijktijdig op meerder vaktechnische elementen gelet moet worden. Oplettendheid 
wordt bemoeilijkt doordat de registratie van meldingen wordt onderbroken door inkomend 
telefoonverkeer, dat direct beantwoord moet worden. 
 
Overige functie-eisen 
Doorzettingsvermogen is vereist bij het opsporen en verhelpen van storingen en incidenten. 
Systematisch werken is nodig bij het zorgvuldig registreren en bewaken van incidentmeldingen. 
Integriteit en geheimhouding is van groot belang in verband met toegang tot alle vertrouwelijke 
gegevens binnen de organisatie. 
Eisen worden gesteld aan representatief voorkomen en gedrag in contacten met gebruikers en 
leveranciers. Gevoel voor computerapparatuur is vereist voor het oplossen van storingen. 
 
Bezwarende werkomstandigheden 
Fysieke belasting treedt op door langdurig plaatsgebonden beeldschermwerk. 
Psychische belasting treedt op door piekbelasting bij veel tegelijk binnenkomende telefonische 
meldingen waarbij registratie van meldingen wordt onderbroken. Men dient stressbestendig te zijn. 
 
 


