IT-SPECIALIST
Wie zijn we en waarom deze vacature?
FROS Multisport Vlaanderen is een sterk groeiende en innovatieve sportfederatie die actief is binnen
de socio-culturele sector en zich voornamelijk richt op het bieden van ondersteuning op maat aan de
meer dan 1000 aangesloten sportclubs en sportieve bedrijven. Deze werking willen we
optimaliseren door de uitbouw en ondersteuning van een duurzame IT-omgeving en de ontwikkeling
van een eigen performant online ledenportaal en website, afgestemd op de huidige CRM-database.
En hier kom jij in beeld…

Naar wie zijn we op zoek?
Je hebt minstens een diploma bachelor in de informatica of zoveel kennis van IT dat bovenstaande
voor jou een ‘walk in the park’ is;
Je kan snel schakelen, bent stressbestendig en accuraat;
Je bent een kei in het plannen en het halen van deadlines;
Je communiceert vlot, bent analytisch sterk en werkt transparant;
Je bent op de hoogte van de nieuwste technologieën of volgt deze kort op;
CRM-databases, Netwerkbeheer (DNS, DHCP, VPN,…), Microsoft Office & Dynamics (for sales),
Drupal: deze toepassingen hebben voor jou geen geheimen;
Het ‘GDPR-spook’ schrikt jou niet af – integendeel, je ziet het als een uitdaging;
Je kan het goed vinden met het leidinggevend team waarmee je nauw zal samenwerken;
Je hoeft geen topsporter te zijn – zijn wij tenslotte ook niet –, maar een affiniteit met sport is mooi
meegenomen.

Wat kan je van ons verwachten?
We bieden je een voltijdse job voor onbepaalde duur in ons hoofdkantoor te Berchem, met daaraan
gekoppeld een marktconforme verloning. Nog niet overtuigd? Dan kunnen volgende ‘toppings’ je
alsnog over de streep trekken: een groepsverzekering, maaltijdcheques (beiden na proefperiode),
fietsvergoeding, terugbetaling van woon-werkverkeer met openbaar vervoer, de mogelijkheid tot het
volgen van taakgerelateerde en relevante opleidingen, en een flexibele werkplanning. De
dynamische werkomgeving en sympathieke collega’s krijg je er gratis en voor niets bovenop.

Is je interesse gewekt?
Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op en stuur je CV ten laatste op 2 maart naar
Mevr. Martine Verheyen
Sportmanager
Boomgaardstraat 22 bus 35
2600 Berchem
martine.verheyen@fros.be

