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Vacature ICT-coördinator (technisch) voor schooljaar 2022-2023 met kans op verlenging

Scholengemeenschap de4sprong is voor enkele van haar basisscholen op zoek naar een ICTcoördinator en dit met ingang op 1 september 2022 (31/36 HSO of 23/36 Pba)
Als ICT-coördinator ben je lid van het ICT-team van de scholengemeenschap.
Je zal technische ondersteuning geven in Vrije basisschool De Linde, Vrije basisschool De Kinderberg ,
Vrije basisschool Sint-Joris, Vrije basisschool De Mozaïek, Vrije school voor buitengewoon onderwijs
Ten Desselaer.
Functieomschrijving
Op beleidsvlak:
- Je onderschrijft het pedagogisch project van de scholen en de scholengemeenschap en draagt bij
tot de visie van de katholieke dialoogschool.
- Je ondersteunt, begeleidt en adviseert de directie in de uitwerking van een ICT-beleid en vertaalt
dit beleidsplan naar de praktijk.
- Je adviseert de directies bij de aankoop van ICT-investeringen.
- Je volgt de technologische evoluties en onderzoekt welke toepassingen hierin passen binnen
onderwijs.
Op technisch vlak:
- Je staat in voor het technisch beheer van het netwerk in de verschillende scholen.
- Je bent verantwoordelijk voor het beheer van de verschillende softwarepakketten die door de
leerlingen, leerkrachten, secretariaatsmedewerkers en directies gebruikt worden.
- Je fungeert als centraal aanspreekpunt voor ICT-problematieken en probeert de verschillende
technische problemen binnen de scholen zo snel als mogelijk op te lossen.
- Je ondersteunt collega’s zowel mondeling als schriftelijk.
Profiel
- Je hebt een diploma in een ICT-richting: HSO of bachelor.
- ICT-toepassingen zijn je passie .
- Je hebt een ruime kennis van de Google Workspace for Education, chromebooks, unify,
wordpress, netwerken, digitale borden, GDPR-wetgeving … of je bent bereid om je daarin te
verdiepen.
- Je bent bereid om nascholing te volgen of via zelfstudie de nodige kennis te verwerven.
- Je kan een ICT-probleem analyseren en de gevolgen hiervan inschatten.
- Je kan plannen en organiseren, oplossingen en procedures voorstellen en verdedigen.
- Je kan de noden van personeelsleden en leerlingen vertalen in concrete IT-toepassingen.
- Je bent een teamspeler en een sterke communicator.
- Je communiceert vlot
• met alle actoren op het terrein: leerkrachten, directies, ouders en schoolbesturen
• met externe (potentiële) partners
• met de ICT-coördinatoren van de scholengemeenschap
- Je bent kritisch ingesteld en streeft naar optimalisatie.
- Je bent integer, loyaal, georganiseerd, flexibel en stressbestendig.
- Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid en staat open voor feedback.

-

Je werkt goed samen met anderen.
Je hebt affiniteit met het onderwijs en de besluitvorming in onderwijs.
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 4/5 tewerkstelling (80%).
- Een salaris volgens de geldende barema’s in het onderwijs.
- Faciliteiten typisch onderwijs (terugbetaling abonnement bus/trein, fietsvergoeding; tijdens de
vakantieperiodes kan je opgeroepen worden om max. 12 werkdagen te presteren.
- Een laptop en de mogelijkheid om vormingen te volgen.
- Een positieve evaluatie kan leiden tot een verlenging.
Kandidaatstelling
Bij interesse in deze boeiende baan, stuur je je motivatiebrief en je cv ten laatste 7 juni 2022 via mail
naar Claire De Bruyne, coördinerend directeur SG de4sprong, op het volgende mailadres:
claire.debruyne@de4sprong.be
De selectiecommissie zal op basis van de sollicitatiebrieven een eerste selectie maken. Kandidaten
die door de commissie worden weerhouden, zullen uitgenodigd worden voor een selectiegesprek.

