Vacature ICT-medewerker – systeembeheerder (m/v)
GO! scholengroep Rivierenland
GO! scholengroep Rivierenland groepeert alle onderwijsinstellingen en het centrum voor
leerlingenbegeleiding van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in de regio’s KleinBrabant, Vaartland en Rupelstreek. Onze scholengroep bestaat uit meer dan 20 scholen en centra,
vaak met verschillende vestigingsplaatsen.
GO! scholengroep Rivierenland is op zoek naar een ICT-medewerker – systeembeheerder (m/v) voor
onmiddellijke indiensttreding. Hij/zij wordt aangesteld binnen de algemene diensten in de hoofdzetel
van de scholengroep te Bornem.

ICT-medewerker
ICT is niet meer weg te denken uit onze moderne maatschappij. Enerzijds hebben scholen technische
ondersteuning nodig, anderzijds moet er ook een pedagogische invulling zijn die moet leiden tot een
verantwoord gebruik van ICT in de schoolpraktijk, waarbij onderwijsvisie en ICT-visie op elkaar
afgestemd zijn. De ICT-medewerker biedt ondersteuning aan de verschillende scholen en centra en
dit zowel hardware- als softwarematig.

Functieomschrijving
Je draagt de verantwoordelijkheid voor de installatie en het onderhoud van verschillende
computerparken, servers en uitgebreide netwerken in de scholen en centra van GO! scholengroep
Rivierenland. Daarnaast bied je de nodige ondersteuning aan de eindgebruikers voor verschillende
softwareprogramma’s alsook voor eigen ontwikkelde applicaties van de scholengroep.
Je kent de functionaliteiten van Windows Server en Client, MS Office, firewalls, back-up software en
netwerkbeheer. Je hebt ervaring met het aansluiten van internet-, telefoon-, andere
netwerkbekabeling en elektriciteit. Je bent vertrouwd met handige software tools die het onderhoud
en de installatie van hardware sterk automatiseren en vergemakkelijken.
Je hebt ervaring met virtualisatie van servers, het beheer van een terminal server installatie, VLAN
configuratie (HP) en eventuele implementatie van Office 365.

Profiel


Je bent een teamspeler, maar je kan ook op eigen initiatief handelen en
verantwoordelijkheden dragen.



Je kan prioriteiten stellen, hoofd- en bijzaken onderscheiden en werkt planmatig.



Je analyseert een probleem of een vraag alvorens het aan te pakken of erop in te gaan.



Je proactieve houding laat toe om technische problemen te vermijden door ze te voorzien.



Je vindt nieuwe of originele ideeën en oplossingen voor technische en pedagogische
uitdagingen.



Je houdt alle betrokkenen voldoende op de hoogte van je werkzaamheden.



Je onderneemt acties om de dienstverlening en de interne kwaliteitszorg te verbeteren.



Je kan onder druk werken. In stresserende omstandigheden behoud je overzicht en
efficiëntie.



Je voelt je betrokken bij de scholen en de scholengroep.



Je bent plichtsbewust, nauwgezet, creatief en ondernemend.



Je bent bereid om je bij te scholen.



Je behaalde een diploma hoger secundair onderwijs.



Je beschikt over een rijbewijs B en eigen wagen voor dienstverplaatsingen van en naar onze
scholen.

Aanbod
We bieden een boeiende job met ruime verantwoordelijkheden waar je zowel in team als zelfstandig
kan presteren. Onze organisatiestructuur biedt ruimte voor persoonlijke en teamgerichte initiatieven
en open communicatie. Je ontvangt een loon volgens vaste barema’s, aangevuld met een interessant
verlofstelsel.

Solliciteren



Stuur je gemotiveerde sollicitatie met curriculum vitae naar Sophie Van der Avort, directeur
personeelsbeleid (sophie.vanderavort@rvl.be)
Contact: 0497 44 78 77

