Stichting Xpect Primair is op zoek naar een
Meerschools ICT-er
(wtf 0,8-1)
Xpect Primair is een gezonde organisatie die de ontwikkelingen in het onderwijs met vertrouwen
tegemoet treedt. Onmisbaar in onze organisatie is een goed ingerichte ICT organisatie. Hiervoor
zoeken we een vakkundige en betrokken meerschools ICT-er die, samen met andere meerschools
ICT-ers, zorgt voor het onderhoud en beheer van de technologische omgevingen op onze scholen.
Korte inhoudelijke informatie over de vacature:
Als meerschools ICT-er is het je taak op meerdere scholen:
• de ICT infrastructuur, het netwerk en relevante informatiesystemen te beheren;
• ondersteuning te verlenen bij de uitvoering van technisch onderhoud en beheer van
apparatuur en bijbehorende software;
• werkzaamheden te verrichten aan de interne netwerken, zowel bekabeld als draadloos;
• de helpdeskfunctie te vervullen voor de scholen van Xpect Primair;
• technische ondersteuning te bieden aan de ICT-coördinatoren/ICT-coaches en/of directies op
de scholen van Xpect Primair;
• mogelijkheden en kansen te signaleren binnen het ICT vakgebied en daarover gevraagd en
ongevraagd adviezen uit te brengen aan de bovenschools ICT’er.
Gewenste kennis en vaardigheden:
• theoretische en praktische kennis van het vakgebied ICT en van nieuwe inzichten en
ontwikkelingen daarin;
• kennis over en vaardigheden in het werken in een op Microsoft gebaseerde werkomgeving,
inclusief Office 365;
• kennis van de werking en mogelijkheden van apparatuur en systemen;
• inzicht in de toepassingsmogelijkheden van hard- en software;
• in staat om zelfstandig afgesproken resultaten te boeken, zich daarover te verantwoorden en
te leren van opgedane ervaringen;
• mbo werk- en denkniveau en goede communicatieve vaardigheden;
• bereid tot het volgen van relevante scholing en werkt actief aan de eigen ontwikkeling;
• vaardig in het overbrengen van kennis;
• is zich ervan bewust te werken in een omgeving met kinderen en volwassenen waarin
vertrouwelijke informatie gedeeld en besproken wordt en werkt aan de hand van
voorschriften rondom privacy.
Informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij Frank van den Oetelaar, telefoon: 06 5572
7925. Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en CV, kan tot uiterlijk 7 februari 2019 gericht worden
aan Xpect Primair, ter attentie van Frank van den Oetelaar op
frank.vandenoetelaar@xpectprimair.nl.
Meer informatie over de stichting is te vinden op de website https://www.xpectprimair.nl

