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• Je hebt een passende opleiding gevolgd op mbo- en/of hbo-niveau.
• Kennis van en ervaring met werken in de cloud, MDM-systemen,   
 Microsoft365 en functioneel applicatiebeheer is een pré.
• Je hebt tenminste 3 tot 5 jaar werkervaring.
• Indien nodig volg je trainingen, bijscholingen of bijeenkomsten om  
 bij te blijven in het ICT-vak.
• Je hebt ambities om jezelf verder te ontwikkelen.

Je vakmanschap

Inleiding 
 
ICT medewerkers zijn onmisbaar voor RST. Als ICT medewerker bij RST sta je - samen met je collega’s - voor  
de uitdaging om ervoor te zorgen dat zo’n 1100 RST-medewerkers probleemloos kunnen werken met de hardware 
en software die ze tot hun beschikking hebben. Je bent dus de spil van de organisatie.

We willen van RST een mooie, innovatieve organisatie maken waarin de afdeling ICT de medewerkers helpt om  
de zorgverlening kwalitatief nog beter te maken. E-health zal hierin een belangrijke rol spelen. En jij kunt daaraan 
meewerken!

“Iedereen  
heeft de 

mogelijkheid 
om zijn/haar 

krachten in te 
zetten”

• Dienstverlenend zijn in de behandeling van ICT-vraagstukken.  
 Je kunt je verplaatsen in de wensen van de gebruiker en deze vertalen  
 naar een passende oplossing.
• Overstijgend denken. Je kunt het grotere plaatje overzien.
• Analyserend vermogen om vraagstukken vanuit verschillende   
 perspectieven te bekijken en te beoordelen.
• Pro-actief zijn door op ontwikkelingen in te spelen en bij te dragen aan  
 toekomstbestendige ICT-ondersteuning en ICT-beleid. 
• Creatief zijn, ICT-oplossingen bedenken die misschien niet voor de hand  
 liggen.
• Adviseur zijn met betrekking tot nieuwe ICT-toepassingen en   
 mogelijkheden en/of verbetering van huidige toepassingen.
• Planmatig werken en zelf het voortouw nemen bij organisatie brede  
 ICT-projecten en daarbij zorg dragen voor ontwikkeling of uitbesteding  
 en vervolgens de implementatie van de projecten.
• Overtuigingskracht is nodig bij het creëren van draagvlak voor   
 implementatie van nieuwe toepassingen.
• Flexibel zijn en makkelijk kunnen schakelen.
• Goed communiceren op alle niveaus, zowel intern als extern.
• Teamspeler zijn: samen kun je meer!

Je kwaliteiten

Junior ICT Specialist



• Je bent onderdeel van een klein, zelfstandig team. Je hebt allemaal je  
 eigen inbreng en kennis, en overlegt over zaken waar je dagelijks  
 tegenaan loopt.
• Je wordt ondersteund door externe partners voor hardware en   
 software.
• Het ICT-team maakt deel uit van een groter geheel aan ondersteunende  
 afdelingen van in totaal ongeveer 50 medewerkers.

“RST streeft 
naar groei en 
verbetering”

• Je vaste werkplek is het hoofdkantoor in Barneveld.
• Je hebt daarnaast afspraken op andere locaties / regiokantoren van RST.

Je team Je werkplek
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