VERSTERK JIJ ONZE
ICT-DIENST?

VACATURE MEDEWERKER ICT-DIENST
KOBA HOOGSTRATEN:
WIE WE ZIJN EN WAT WE DOEN

WAT JIJ VOOR ONS KAN DOEN

Het ICT-platform is een belangrijk middel om de leerkracht te
faciliteren bij zijn of haar onderwijstaak; om te zorgen dat hij of zij
het verschil kan maken. ICT is voor ons belangrijk als leermiddel,
als communicatiemiddel, als administratie- en organisatiemiddel.

ff Je beheert samen met de collega’s de ICT-infrastructuur:
de servers, de netwerkomgeving, de cliëntomgeving, de
dataverbindingen en je verzorgt de netwerk- en dataveiligheid.
ff Je bezorgt de gebruikers van de software en applicaties een
comfortabel gevoel.
ff Je verzorgt het accountbeheer.
ff Je ondersteunt met je kennis en ervaring de directie bij de
visieontwikkeling en het financieel beleid
ff Je bent een gedreven problemsolver, maar hecht nog meer
belang aan het voorkomen ervan.
ff Als collega van het ondersteunend personeel word je
mee ingezet voor opvoedkundige, administratieve en
organisatorische taken.

HOE WIJ JOU GRAAG ZIEN

WAT WIJ BIEDEN

KOBA Hoogstraten is een onderwijs-vzw gevormd door Klein
Seminarie Hoogstraten (basisschool, secundair en internaat),
basisschool Scharrel in Minderhout en basisschool De Klimtoren in
Meerle. Elke dag opnieuw geven we met meer dan 200 collega’s
het beste van onszelf om meer dan 2000 leerlingen te laten
groeien in hun kennen, kunnen en zijn en dat in respect voor ieders
eigenheid.

ff Je kennis en ervaring is direct inzetbaar, je bewijst jezelf als
een eeuwig lerende professional.
ff Je bent tegelijkertijd een teamworker en een zelfstandig
werker en planner die beseft dat kennis zich vermenigvuldigt
door het te delen. Je nauwkeurig werk en duidelijke
communicatie dragen bij tot de collegialiteit.
ff Je bent niet snel uit je lood geslagen bij tegenslag of drukte
en blijft dan creatief en efficiënt werken.
ff Je staat open voor een job met veel afwisseling waar veel
flexibiliteit noodzakelijk is.
ff In contact met leerlingen en collega’s ben je dienstbaar,
enthousiast en empathisch.
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CREËER JEZELF!

ff Je werkt in principe tijdens de schooluren, maar stelt je flexibel
op i.f.v. de noden van de organisatie.
ff Je komt terecht in een fijne en losse werkomgeving met veel
mogelijkheden tot eigen inbreng en verantwoordelijkheid.
ff Je verloning volgt de barema’s van onderwijs, overeenkomstig
je opleidingsniveau.
ff Je krijgt de mogelijkheid om diverse nascholingen te volgen.

JOUW REACTIE

Word je hierbij enthousiast?
Solliciteer dan door je motivering en CV te e-mailen
naar info@kobahoogstraten.be voor 19 april 2019.
Wil je meer informatie dan kun je je wenden tot
Patrick Van Gorp, verantwoordelijke van de ICT-dienst
(patrick.vangorp@kobaho.be ).

