Per 1 maart 2022 zoeken wij een vakkundige en zelfstandige

Meerschoolse ICT’er (0,8 – 1,0 fte)
Bestuurskantoor Xpect Primair
Wie zijn we?
Het bestuurskantoor van Xpect Primair
bestaat uit een team professionals op het
gebied van Onderwijs, HR, Financiën, ICT
en Ondersteuning & Communicatie. Voor
de afdeling ICT zoeken we nu versterking.
De afdeling ICT bestaat uit een adviseur en
vijf meerschoolse ICT’ers. Samen doen we
er iedere dag alles aan om de ICT
infrastructuur, het netwerk en relevante
informatiesystemen op de scholen op orde
te houden. We verlenen ondersteuning bij
het technisch onderhoud en beheer van
apparatuur en software. We vervullen de
helpdeskfunctie, bieden technische
ondersteuning en signaleren kansen en
mogelijkheden voor de scholen.

Wat zoeken we?

Wat bieden we?

Geïnteresseerd?

 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, systemen,
hard- en software;
 Uitvoeren van licht reparatiewerk aan
hardware;
 Mbo werk- en denkniveau en goede
communicatieve vaardigheden;
 Ervaring in het onderwijs is een pré.

 Een tijdelijk dienstverband voor
een jaar;
 Uitzicht op een vast dienstverband
aansluitend aan dit tijdelijke
dienstverband;
 De functie is ingeschaald in CAO PO
OOP schaal 7 (min. € 1.983,-; max.
€3.015,- op basis van een fulltime
aanstelling).
 Ondersteuning, begeleiding en
professionalisering naar behoefte;
 Een prettig, betrokken team waar
eigenaarschap, samenwerking en
gezamenlijke verantwoordelijkheid
centraal staan.

Stuur dan vóór 20 januari 2022 een
onderscheidende motivatie en je CV
naar
frank.vandenoetelaar@xpectprimair.nl
Meer informatie
over deze vacature?
Michiel Maat
Meerschoolse ICT’er
06- 57877889
michiel.maat@xpectprimair.nl
Gesprekken vinden plaats op 26
januari 2022.
Meer informatie over onze
organisatie?
www.xpectprimair.nl

Xpect Primair
Xpect Primair bestaat uit zesentwintig nauw
samenwerkende authentieke, autonome,
sociaal-katholieke scholen voor primair
onderwijs. Om kinderen optimaal te laten
ontwikkelen is niet alleen een prettige,
veilige en duurzame leeromgeving nodig,
maar ook een goede samenwerking tussen
school, ouders en andere partijen. Xpect
Primair wil midden in de Tilburgse
samenleving staan en zoekt daarom de
samenwerking actief op.
‘De kracht van verbinding’
is daarbij ons leidende principe.
Authentiek, open, solidair en vertrouwen
zijn onze kernwaarden
www.xpectprimair.nl

