Carante Groep is een samenwerkingsverband van twaalf zelfstandige organisaties in de
caresector. De aangesloten organisaties zijn regionaal actief, verspreid over Nederland. De
samenwerkende organisaties bieden met ruim 19.000 medewerkers zorg, begeleiding en
ondersteuning op maat aan ruim 20.000 cliënten. Carante Groep is actief in de zorg en
dienstverlening aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, de
psychiatrie, ouderenzorg, welzijn en jeugdhulpverlening, met andere woorden carebreed.
Eén van de onderdelen waarop de aangesloten organisaties samenwerken is ICT.
Veranderende marktomstandigheden en strengere regelgeving maken voortdurende aanpassing
van bedrijfsprocessen noodzakelijk. Daarom wordt er bij de aangesloten organisaties van
Carante Groep informatietechnologie aan die bedrijfsprocessen gekoppeld. De basis hiervoor is
een gedeelde ICT-infrastructuur. Door deze samenwerking en bundeling van systeemkennis
kunnen de organisaties de kosten van automatiseringsoplossingen laag houden.
Op het gebied van informatisering wordt er op veel vlakken samengewerkt en gebruiken de
aangesloten organisaties Carante Groep dezelfde applicaties.
Om aan deze doelstellingen inhoud te geven is er binnen Carante Groep een grote ICT-afdeling
(75 fte). Deze ICT-afdeling is verantwoordelijk voor de volgende onderdelen:


HelpDesk, het loket waar 20.000 gebruikers terecht kunnen;



1e-lijn, verantwoordelijk voor het werkplekbeheer op de vele locaties binnen Carante
Groep;



2e t/m 3e lijns ondersteuning op de gebieden van Backend, Networking,
Kantoorautomatisering en Technisch applicatiebeheer;



Domotica, waarbij steeds meer zorgtechnologie wordt ingezet in de zorg;



Telecommunicatie, verantwoordelijk voor vaste en mobiele telefonie;



Ontwikkeling & Digitalisering, waarbij vooral Sharepoint wordt ingezet om samen te
werken (Teams), maar ook om processen via Workflow te digitaliseren.

Al met al spelen alle facetten in ICT een rol bij deze afdeling.
Binnen de ICT-afdeling wordt er gewerkt met de volgende functieprofielen, waarmee wordt
aangegeven dat doorgroeimogelijkheden duidelijk aanwezig zijn:
 Stagiaire (op alle genoemde domeinen mogelijk);
 Junior (systeembeheerder, telecommedewerker, software-ontwikkelaar, enzovoorts);
 Medior (idem);
 Senior (idem);
 ICT Consultant;
 Clusterverantwoordelijke (op alle genoemde domeinen mogelijk).
Binnen de afdeling ICT zijn er doorlopend vacatures op elk van de genoemde domeinen.
Daarnaast is Carante Groep ICT steeds op zoek naar nieuw talent, die de mogelijkheid wordt

geboden om door te groeien en die de mogelijkheid wordt geboden om met nieuwe ICTtechnieken en –ontwikkelingen in aanraking te willen komen.
Heb je belangstelling om bij Carante Groep ICT te komen werken dan kun je altijd contact
opnemen met:


Henk van Idsinga, hvidsinga@carantegroep.nl inzake Sharepoint en softwareontwikkeling;
 Leon Urbanus, lurbanus@carantegroep.nl, inzake 2e t/m 3e lijns ICT-onderdelen;
 Almir Mehmedbegovic, amehmedbegovic@carantegroep.nl, inzake Domotica &
Telecom;
 John Ietswaard, jietswaard@carantegroep.nl, inzake Heldesk en 1e-lijn.
Nadere informatie over Carante Groep vind je ook op www.carantegroep.nl
Wil je een steentje bijdragen aan een betere zorg in Nederland, wil je je verder ontwikkelen
in ICT, dan is Carante Groep ICT een mooie uitdaging voor je! Grijp die kans.

