
Vacature IT coördinator SGR5    

 

Jouw verantwoordelijkheden 

Als ICT coördinator sta je in voor de analyse, het ontwerp en de implementatie voor het 

realiseren van technische netwerken in scholen en campussen. 

Op basis van de analyses zet je netwerkoplossingen van het type LAN en WAN op en 

configureer je de switches, routers, ... 

Het bieden van second line support betreffende Windows server, active directory behoort ook 

tot jouw taken. 

 

Je volgt de operationele oplossing op en stelt documentatie en procedures op om zo de 

informatie beschikbaar te stellen voor de betrokken actoren.  

 

Je werkt samen met een team ICT-coördinatoren onder supervisie van de hoofdcoördinator. Je 

informeert de lokale beleidsverantwoordelijken (directie of lokale campuscoördinator) en 

reikt oplossingen aan.  

 

Je kan analytisch tewerk gaan voor de opmaak van prijsoffertes ter verbetering van de 

netwerkinfrastructuur, eventueel met groepsaankopen. 

 

Je volgt de technische evolutie van de netwerken en de invoering van nieuwe technieken 

nauwgezet op en besteedt hierbij in het bijzonder aandacht aan veiligheid. 

 

Als helpdesk ICT sta je steeds in voor het analyseren en oplossen van complexe technische 

problemen. 
 
 

Jouw profiel 

Je bent in het bezit van minstens een diploma secundair onderwijs en je hebt een sterke 

affiniteit voor ICT. 

 

Je kan goed luisteren naar noden van scholen en kan deze vertalen naar een optimale 

technische oplossing, met aandacht voor kost en duurzaamheid. 

 

Je beschikt over een grondige kennis van netwerktechnologieën en -protocollen (TCP/IP). 

Je bent vertrouwd met het configureren van netwerkproducten als switches, routers, … 

 

Je beschikt over een grondige kennis Windows server en implementatie active directory. 



 

Ervaring met Cloud-technologieën is een troef. 

Kennis van de meest gebruikte platformen zoals Smartschool, Informat, MS Office 365, 

Google Workspace for Education,… is een meerwaarde. 

 

Verder neem je je verantwoordelijkheid op en kan je zelfstandig werken. Je bent 

resultaatgericht en stelt op een pragmatische manier aangepaste oplossingen voor. 

Je werkt goed in team en beschikt over goede communicatievaardigheden. 

 

Je bent van nature nieuwsgierig naar nieuwe evoluties binnen je vakgebied en beschikt over 

de capaciteit om je snel binnen nieuwe technologieën in te werken.  

Je kan je snel aanpassen in diverse omgevingen en stel je je flexibel op. 

Ten slotte heb je een passieve kennis van technisch Engels. 
 
 

Ons aanbod 

Bij Scholengroep 5 bouw je mee aan ICT-services die onze personeelsleden, leerlingen en 

cursisten gebruiken tijdens hun opleiding en een rol gaan spelen in de hele samenleving.  

 

Je komt terecht in een team van ICT-coördinatoren.  

 

Je standplaats is de hoofdzetel van de scholengroep te Putte. Je bent in bezit van een rijbewijs 

B en een wagen om de verplaatsingen te maken naar de scholen van onze scholengroep. 

 

Scholengroep 5 voorziet je van de nodige ICT-hardware zoals een laptop, netwerktester, een 

gsm-abonnement en een kilometervergoeding. 

 

Je krijgt een contract van bepaalde duur (1jaar) met optie vast na een gunstige beoordeling. 

Verloning volgens barema secundair onderwijs, salarisschaal 202. 

 

Vakantiestelsel: alle schoolvakanties, zomervakantie jaarlijks vanaf 6 juli tot en met 15 

augustus. 

 

Startdatum: 1 oktober 2022. 

 

Voor meer informatie betreffende de vacature kan u contact opnemen met de heer Geert 

Vernelen (diensthoofd ICT) via e-mail op geert.vernelen@sgr5.be of telefonisch op het 

nummer 015/50.41.86. 

 

Solliciteren met cv en motivatiebrief op geert.vernelen@sgr5.be . 
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