De groep vzw Katholiek Vlaams Onderwijs coördineert de uitvoering van het
gemeenschappelijk opvoedingsproject in 10 vzw’s die lokaal het onderwijs in hun
scholen organiseren en ondersteunt deze vzw’s op verschillende domeinen.
Om de locale ICT-teams te versterken is de groep vzw Katholiek Vlaams
Onderwijs op zoek naar een:

Bovenschoolse ICT-medewerker
Functie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opvolgen van de vernieuwing van netwerken in de verschillende scholen
technisch beheer van het netwerk
monitoring van hardware
opstellen, uitvoeren en opvolgen van een meerjarenplan
adviserende rol bij het vastleggen van de standaarden, bewaken van de
standaarden, advies bij aankoop/installatie
uitschrijven van procedures
documenteren van bestaande processen zowel als nieuwe standaarden
beheer van software-updates
de pedagogische noden van het personeel vertalen naar ICT-toepassingen
ondersteunen van het lokale ICT-anker
regelmatig overleg met directie, ICT-ankers en schoolbesturen

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je behaalde een bachelordiploma in de lerarenopleiding of een bachelor
met, bij voorkeur, aanvullend een pedagogisch diploma
ICT-toepassingen zijn je passie
Kennis van Cloud oplossingen – mogelijkheden (vb Office 365, Smart
school, iTeacher …)
Bereidheid tot continue zelfstudie en bijscholing van deze snel
evoluerende markt
Je bezit degelijke analytische en technische vaardigheden
Je kan plannen en organiseren, leiding geven aan teams en oplossing en
procedures voorstellen en verdedigen
Je hebt affiniteit met het onderwijs en de besluitvorming in onderwijs
Je kan de noden van personeelsleden en leerlingen vertalen in concrete
IT-toepassingen
Je bent gemotiveerd voor lange termijn resultaten
Je bent kritisch ingesteld en streeft naar optimalisatie
Je bent integer, loyaal, georganiseerd, flexibel en stressbestendig
Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid

•
•
•
•

Je werkt goed samen met anderen
je communiceert vlot met alle spelers op het terrein:leerkrachten,
directies, ouders en schoolbesturen
Je beschikt over voldoende mobiliteit om je regelmatig naar de
verschillende scholen te verplaatsen
Je hebt voldoende maturiteit om de genomen beslissingen uit te voeren,
collega’s te overtuigen, maar evengoed om bij te sturen waar het nodig
blijkt en te leren uit fouten

Aanbod
•
•
•
•
•

een boeiende en gevarieerde functie
de mogelijkheid om echt iets te realiseren binnen een degelijk
georganiseerde structuur
een ruime inwerkperiode met ondersteuning en interne/externe opleiding
een voltijds tewerkstelling
salaris volgens de geldende barema’s in het onderwijs

Hoe solliciteren?
Bij interesse in deze boeiende baan, stuur je je motivatiebrief en je CV vóór 21
juni 2019 via mail naar Ann van Hoeck op het volgende mailadres:
ann.vanhoeck@kvo-scholen.be

