
Middelbare Steinerschool Vlaanderen vzw Vestiging Gent
en Vrije Rudolf Steinerschool Basisschool

Kasteellaan 54 - 9000 Gent
Tel 09 235 28 00

VACATURE
Onze school is op zoek naar een:

ICT-MEDEWERKER (halftijds)

Voor een opdracht van minimum 18u/week met onmiddellijke ingang

Jobgerelateerde competenties:
● Beheren van de informatica- en telecommunicatie infrastructuur van de school.
● Beheren van de digitale omgeving van de school.
● Beheren van de toegangscontrole van de school.
● Actualiseren, installeren en onderhouden van de pc’s, laptops, beamers en printers van de school.
● Niet (goed) functionerende apparatuur of software herstellen.
● Storingen, incidenten en onregelmatigheden identificeren en op basis van deze analyse corrigerende

maatregelen toepassen.
● Personeel ondersteunen bij ict-gerelateerde problemen.
● Beheer (interne) website.

Profiel:
● Je hebt een grondige kennis van het brede ICT-gebeuren (Windows, Office365, etc.)
● Een gedegen kennis inzake beheer van Google Workspace, Zoom, Mailchimp, etc. is een must.
● Een gedegen kennis van netwerken is een must (providers, LAN, WIFI, routers & firewalls, etc.)
● Zich de softwaretoepassingen die door de school gebruikt worden (zoals Informat, Panasonic-telefonie,

Paxton-toegangscontrole, Kiosk-applicatie, etc.) snel eigen kunnen maken, is een must.
● Kennis van het centraal beheer van pc’s is een pluspunt.
● Je bent gedreven, flexibel en organisatorisch sterk. Je bent creatief, probleemoplossend, proactief en

praktisch aangelegd. Je kan zowel in team als zelfstandig vlot en resultaatgericht functioneren.
Samenwerking met de administratieve dienst van de school schrikt je niet af.

● Je bent leergierig en volgt nieuwe trends binnen ICT op.
● Affiniteit met het onderwijs is een pluspunt.

We bieden jou:
● Een functie met veel variatie en verantwoordelijkheid waarin je een wezenlijk verschil maakt voor de

school. Je bent hét aanspreekpunt voor ICT.
● Een contract van onbepaalde duur voor 18u/week.
● Verloning volgens diploma (bachelor of gelijkwaardig door ervaring).
● Terugbetaling woon-werkverkeer indien openbaar vervoer of fiets.
● Een fijne collegiale werksfeer met aandacht voor persoonlijke groei.
● Een uurrooster in onderlinge overeenstemming.

Sollicitaties (motivatie + cv) zo snel mogelijk te bezorgen aan:
directiems@steinerschoolgent.be

Tom Weyn, vestigingsdirecteur middelbare school
Heidi, De Biscop, directeur basisschool
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