
 

 

Wie zijn wij?   
 
Fresenius Kabi is een wereldwijd bedrijf in de gezondheidszorg dat gespecialiseerd is in levensreddende 
geneesmiddelen en technologieën voor infusie, transfusie en klinische voeding. Onze producten en diensten 
worden gebruikt bij de verzorging van ernstig en chronisch zieke patiënten. Caring for life! 
 

Taken en verantwoordelijkheden 
 

• Je biedt accurate bijstand bij IT gerelateerde problemen bij collega’s en Global IT 

• Je verplaatst je tussen onze locaties in Schelle en Utrecht: Schelle (80%), Utrecht (20%) 

• Je vormt een tandem met onze eerstelijns externe helpdesk  

• Je steekt ook graag zelf de handen uit de mouwen, hands on 

• Je organiseert de aankoop en installatie van Hard- & Software     

• Je onderhoudt het netwerk (LAN, VPN), servers en Lotus Notes (corporate)    

• Je beschermt onze gegevens in samenwerking met onze compliance coordinator (network, back up, 
laptops, data, policies)  

• Je registreert websites 

• Je bent verantwoordelijk voor onze telecommunicatie (Mobiel + Vast)      

• Je biedt ondersteuning aan de implementatie van new Tools (in samenwerking met Global IT) 

• Naast operationele taken, behoud je eveneens het strategische IT overzicht en denk je mee in functie 
van de bedrijfsdoelstellingen 

• Je bent pioneer op vlak van digitalisatie, denkt mee over optimalisaties, IT projecten 

• Je werkt nauw samen met de Business Intelligence Manager betreffende procesoptimalisaties 

• Je rapporteert aan de Finance Manager 
 

 

Profiel 
 

• Bachelor of Master in de Informatietechnologie 

• Min. 5 jaar ervaring als IT specialist      

• Uitstekende Kennis van het NL (interne communicatie) en zeer goede kennis van het Frans en het Engels 

• Sterke (open) communicatievaardigheden  

• Zeer hulpvaardig met focus op kwaliteit        

• Hands on met de nodige maturiteit en werkt graag zelfstandig  
 

Aanbod 
 

• Een organisatie met het motto “Caring For Life” 

• Een organisatie die inzet op persoonlijke ontwikkeling van iedere werknemer 
 
       Voorts:  

• Fresenius Kabi biedt u een voltijds contract aan van onbepaalde duur. Bovendien ontvang je een 
competitief salarispakket (wagen, GSM, laptop, maaltijdcheques, netto onkostenvergoedingen, eco-
cheques, groeps- en hospitalisatieverzekering en 34 vakantiedagen/jaar) 

 

Sollicitatie 
 

Sta je te popelen om te starten in je nieuwe functie? Solliciteer dan via  
bene.humanresources@fresenius-kabi.com. 
HR Officer: Annick Ballon 
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