WIJ ZOEKEN EEN
BOVENSCHOOLSE ICTMEDEWERKER (WTF 1)
BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN UITDAGENDE EN AFWISSELENDE BAAN
BINNEN HET PRIMAIR ONDERWIJS? BELEEF JE ER PLEZIER AAN OM
OP ALLE NIVEAUS EEN GOEDE GESPREKS- EN SPANNINGSPARTNER TE
ZIJN INZAKE ICT-PROJECTEN? HEB JE EEN ONDERZOEKENDE EN
RESULTAATGERICHTE HOUDING? DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!

Functie
Als bovenschoolse ICT-er ben je het eerste aanspreekpunt voor scholen en
sparringpartner voor ICT-gerelateerde onderwijsvraagstukken. Je adviseert
directies en stafmedewerkers en coördineert de uit te voeren werkzaamheden
op het gebied van ICT (projecten).
Wat bieden wij?
Een afwisselende en uitdagende functie met goede arbeidsvoorwaarden in een
organisatie die volop in ontwikkeling is en zich kenmerkt door een prettige
werkomgeving. Wij bieden in eerste instantie een aanstelling voor een jaar met
de intentie tot verlenging.
Hoe zien je werkzaamheden er in grote lijnen uit?
Onderzoeken en analyseren van de huidige ICT-netwerken en voorstellen
doen ter verbetering
Ondersteunen bij het implementeren van netwerkcomponenten, digitale
geletterdheid en andere digitale vaardigheden binnen het onderwijs
Adviseren en ondersteunen van scholen bij het opstellen van ICTbeleidsplannen en het realiseren van ICT-projecten
Opstellen van richtlijnen voor het netwerkgebruik en medewerkers hierbij
ondersteunen
Coördineren gezamenlijke inkoop van hard- en software
Organiseren van informatiesessies en trainingen voor ICT-medewerkers op
de scholen
Wat vragen we van jou?
Minimaal drie jaar werkervaring in een soortgelijke functie (bij voorkeur
binnen het primaire onderwijs)
Kennis van verschillende netwerksystemen, met name van Microsoft365,
SharePoint en Google-producten
In staat zijn storingen in systemen en netwerkarchitectuur te signaleren, op
te sporen en op te lossen
Kennis en/of affiniteit hebben van onderwijskundige ontwikkelingen
Goed kunnen luisteren, samenwerken en kennis kunnen overbrengen
In bezit zijn van een klantgerichte, flexibele instelling
Nauwkeurig en planmatig kunnen werken

Ben je enthousiast geworden? Solliciteer dan nu!
Wil jij onze organisatie komen versterken? Stuur dan voor 21 november a.s.
je motivatie en CV naar Marjan van der Aart, m.vanderaart@vcog.nl.
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met onze facilitair manager
Arjan Metz, a.metz@vcog.nl. De eerste ronde gesprekken vinden plaats op 28
november. Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern uitgezet.

