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     VACATURE  

     ICT-coördinator (m/v) 

 

 

Vrij Katholiek Onderwijs Lede v.z.w. is een schoolbestuur dat kleuter-, lager en secundair 
onderwijs organiseert voor een 2400 leerlingen in zes onderwijsinstellingen.  

Het schoolbestuur voorziet in een eigen administratieve, logistieke en financiële 
ondersteuning. Om onze scholengemeenschap basisonderwijs te ondersteunen in de 
groeiende en noodzakelijke ICT-ontwikkeling wordt deze vacature uitgeschreven. 

Functieomschrijving 

Je staat in voor het technische aspect van het ICT-werk: hardware, onderhoud en installatie 
van de computerinfrastructuur, opvolgen van de vraaggestuurde helpdesk, netwerkbeheer, 
adviezen voor aankopen, … 

Profiel 

Je bezit een professionele bachelor toegepaste informatica, elektronica-ICT of gelijkwaardig 
door ervaring. Ervaring binnen een onderwijscontext is een meerwaarde. Bereidheid om je 
regelmatig te verplaatsen naar de verschillende scholen is een noodzaak (rijbewijs B). 

Gezochte competenties 

Volgende persoonsgebonden competenties bezit je: 

 Je denkt probleemoplossend en resultaatgericht; 
 Je bent leergierig en zelfstandig; 
 Je laat je niet uit je lood slaan door drukte of tegenslag; 
 Je communiceert vlot (zowel mondeling als schriftelijk); 
 Je werkt nauwgezet en gestructureerd; 
 Je kan om met regels en afspraken. 

Volgende jobgerelateerde competenties bezit je: 

 Je hebt kennis van netwerk- en serverbeheer; 
 Je hebt kennis van het onderhoud (installeren, configureren, herstellen en 

vervangen) van hardware zoals PC’s en randapparatuur; 



 
 

 Je kan in overleg met de coördinerend directeur basisonderwijs en de directeur 
ondersteunende diensten een ICT-beleidsplan uitwerken en bewaken; 

 Je kan ouders en personeelsleden ondersteunen. 

Aanbod 

Een afwisselende job waarin je het verschil kan maken, die aanleiding geeft tot een loopbaan 
vol leermogelijkheden en groeikansen. Mogelijkheden tot na- en bijscholing in specifieke 
technische materies in samenspraak met je leidinggevende. 

Tijdelijke aanstelling in 18/36 voor één jaar. Deze aanstelling is verlengbaar en eventueel 
uitbreidbaar, mits gunstige evaluatie na één schooljaar. 

Ingang van de tewerkstelling: 1 september 2021. 

Verloning volgens de geldende barema’s van het onderwijs. 
Terugbetaling van woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer of de fiets. 

Voor meer info over deze vacature kan je terecht bij de coördinerend directeur 
basisonderwijs, de heer Johan Bombeke (codikolede@telenet.be). 

Spreekt de vacature je aan? Bezorg dan je motivatiebrief met uitgebreid CV vóór 14 
augustus 2021 aan de gedelegeerd bestuurder, de heer Tim Moens via 
tim.moens@smclede.be  

Indien je uitgenodigd wordt voor een gesprek zal dit doorgaan in de week van 16 augustus 
2021, tussen 17u en 21u. 


