
INSPIREREND
MOTIVEREND
VERBINDEND

DAADKRACHTIG

ICT-VERANTWOORDELIJKE
AFDELING HOGER BEROEPSONDERWIJS 

(HBO5) VERPLEEGKUNDE SINT-NORBERTUSINSTITUUT DUFFEL
Rooienberg 23, 2570 Duffel

Het schoolbestuur van vzw KITOS 
heeft een vacature vanaf 1 september 2022 voor

Aanstellingsvoorwaarden

* je bent in het bezit van een bachelordiploma;
* je bent in het bezit van een bewijs van pedagogische  
     bekwaamheid of bent bereid dit te behalen;
* je ervaring in het onderwijs en kennis van Smartschool  
     zijn pluspunten.

Competenties 
 
De ICT-verantwoordelijke:
* is organisatorisch sterk;
* is loyaal aan het beleid van de school en vzw KITOS;
* kan proactief denken;
* is analytisch;
* toont initiatief;
* is stressbestendig;
* stelt zich ten dienste van de school/organisatie;
* kan zich flexibel opstellen in functie van specifieke  
     noden;
* is oplossingsgericht;
* is communicatief;
* is leergierig;
* is discreet;
* is sterk in het uitbouwen van netwerken. 
    



Interesse?

Stuur digitaal jouw gemotiveerde kandidatuur voor 2022-06-20 naar Francis Van Caer, afgevaardigd  
bestuurder: francis.vancaer@kitosscholen.be.

De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.

 
 

Verantwoordelijkheden 
 
Eerstelijnshelpdesk voor studenten en personeelsleden
* Je bent het aanspreekpunt voor collega’s uit  
      verschillende leergebieden die de ICT-leerdoelen in  
      onderwijsleeractiviteiten integreren;
* Je stelt ICT-toepassingen ter beschikking van de  
      docenten en de studenten en je ondersteunt hen in  
      het gebruik ervan;
* Je geeft technische ondersteuning aan alle perso- 
      neelsleden i.v.m. apparatuur, digitale tools, interne  
      (digitale) communicatie, gebruik van software. 
 
Beleidsplan ICT
* Je maakt het beleidsplan ICT op in overleg met de  
      leidinggevende, de opleidingscoördinator en de werk- 
      groep digitalisering;
* Je werkt in overleg acties uit in het kader van de 
      implementatie van het beleidsplan. 
 
Smartschool
* Je bent de Smartschoolbeheerder van de school. 
 
Professionalisering
* Je organiseert interne ICT-navormingen;
* Je bent bereid om expertise en materiaal met het  
      team te delen;
* Je neemt deel aan nascholingsinitiatieven ICT en  
      onderwijs(vernieuwingen), implementeert de  
      verworven kennis en deelt je deskundigheid binnen  
      de school;
* Je volgt de technische evoluties op;
* Je leert nieuwe programma’s die van nut kunnen zijn  
      voor de opleiding zelf toepassen en deelt die kennis  
      met de teamleden. 
 
Communicatie
* Je informeert het schoolteam en de studenten over  
      het ICT-gebruik op school en thuis op een correcte  
      en respectvolle wijze; 
* Je communiceert op een vriendelijke, laagdrempelige  
      en vlotte manier. 
 
Overleg en samenwerking
* Je geeft advies aan de leidinggevende over gebruik  
      en aanschaf van software en hardware;
* Je werkt samen met het ICT-coördinatorenteam en de  
      ICT-systeembeheerders van vzw KITOS.

Wij bieden je: 

* een voltijdse en uitdagende functie;
* een laptop, een fietsvergoeding en/of terugbetaling  
     openbaar vervoer;
* mogelijkheden tot professionalisering;
* een wedde van leraar secundair onderwijs.
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