
SYSTEEMBEHEERDERS (M/V)

INSPIREREND
MOTIVEREND
VERBINDEND

DAADKRACHTIG

JOUW FUNCTIE

• Je werkt in een scholengroep van 9 basisscholen en 
4 secundaire scholen, een school voor hoger 
beroepsonderwijs en een peda.

• Je zorgt ervoor dat de server- en netwerkinfrastructuur 
veilig beschikbaar zijn voor de leerlingen en studenten, 
het personeel, de directies en het bestuur.

• Je bent verantwoordelijk voor het opzetten, beheren, 
monitoren en onderhouden van de netwerkinfrastruc-
tuur (zowel LAN als WIFI), de serverinfrastructuur, 
security, active directory, offi  ce 365 omgeving en 
KITOS-Sharepoint. 

• Je zorgt voor een duidelijke documentatie en voor 
eenvoudige procedures die de ICT-medewerkers in 
de scholen kunnen volgen bij eventuele incidenten-
behandeling.

• Je geeft binnen projecten de nodige technische 
ondersteuning waardoor de toepassingen ook na 
projectoplevering geborgd kan worden binnen de 
scholengroep.

• Je werkt mee aan verbetervoorstellen om de interne 
werking binnen de werkgroep ICT te optimaliseren.

• Je staat mee in voor de verdere uitbouw van de 
documentatiestructuur. Documenteren is één van jouw 
paradepaardjes.

JOUW PROFIEL

• Je hebt een bacheloropleiding informatica genoten 
of gelijkwaardig door ervaring.

• Je hebt een basiskennis van ITIL.

• Je kan terugblikken op minimaal 5 jaar ervaring in een 
ICT-omgeving, ervaring in de onderwijssector is een 
pluspunt.

• Je hebt een gedegen kennis van netwerk- en 
systeembeheer & diverse hardware randapparatuur.

• Je draagt zorg voor netwerkbeveiliging en security.

• Je bent positief ingesteld en ziet elk probleem als 
een uitdaging.

• Je bent analytisch ingesteld.

• Je bent in staat om een grote variatie aan taken 
zelfstandig in te plannen en uit te voeren.

• Je werkt zowel zelfstandig als in team.

• Je bent vertrouwd met minstens 2 van deze topics:
• Offi  ce 365, SharePoint, Active Directory, Azure, 

Netwerken, WIFI, netwerk management tools, 
netwerksecurity.

• Je bent bereid je zelfstandig na te scholen in domeinen 
waar je nog niet zo vertrouwd mee bent.

Het bestuur van vzw KITOS werft aan 

WAT BIEDEN WIJ JOU?

• Een boeiende en uitdagende omgeving, waar jouw inbreng van cruciaal belang is.
• Een team van ondersteunende collega’s op de scholen.
• Een verloning op basis van de weddeschaal van het ondersteunend personeel in het onderwijs.
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• Volume van de opdracht: halftijds, 75% of voltijds.

HOE SOLLICITEREN?

• Heb je nog vragen over deze vacature, dan kan je steeds contact opnemen 
met Koen Verbeeck op 0474 45 68 39.

• Stuur je CV en motivatiebrief voor 10 juni 2020 naar 
Francis Van Caer: francis.vancaer@kitosscholen.be

WWW.KITOSSCHOLEN.BE


