Wij zoeken met ingang van 21 augustus 2017 een ICT-coördinator die
het een uitdaging vindt om met een internationaal team te werken als
eerste aanspreekpunt voor onze medewerkers en hen te
ondersteunen bij ICT-gebruikersproblemen.

ICT COÖRDINATOR (1 FTE)

Werkzaamheden
De medewerker ICT verricht ICT-werkzaamheden op
de school:
− is de coördinator tussen de gebruikers en de
leveranciers van de verschillende ICT-diensten;
− hij/zij beheert en installeert hard- en software;
− lost eenvoudige problemen van de hardware op;
− voert periodiek onderhoud aan de hardware uit en
signaleert wanneer hardware vervangen moet
worden;
− verhelpt kleine storingen, laat door het externe
ICT-bedrijf grotere reparaties uitvoeren en
assisteert daar bij;
− houdt een voorraad- en uitleenadministratie van
hardware bij;
− ondersteunt, begeleidt en instrueert gebruikers
inzake de ICT-netwerk-/infrastructuur van de
onderwijsinstelling.
Vereisten
uitstekende beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal;
aantoonbare ICT- kwalificaties en werk ervaring;
MBO werk en denkniveau;
vaktechnische kennis van bedrijfsnetwerken en
hard- en software.

Geboden wordt:
Een aanstelling op basis van de Nederlandse
rechtspositie conform de CAO-PO 2016-2017, schaal
5. In eerste instantie wordt een jaarcontract
aangeboden dat bij goed functioneren wordt omgezet
in een vast dienstverband.
Procedure
Belangstellenden die aan bovenstaand profiel voldoen,
worden verzocht uiterlijk 5 juni 2017 per e-mail een
sollicitatiebrief te sturen aan
recruitment@eshthehague.nl t.a.v. de heer F. van de
Kerkhof, directeur Europese School Den Haag met als
onderwerp: vacature ICT Coördinator en uw naam.
De sollicitatiegesprekken zullen op 8 juni 2017 op de
school plaatsvinden.
Voor het werken op de Europese School is een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
For more information:
European School of the Hague
Rijnlands Lyceum
General information about European Schools

Verder verwachten wij van de kandidaat:
een hoge mate van zelfstandig functioneren;
uitstekende sociale en communicatieve
vaardigheden;
goede organisatorische vaardigheden;
bereidheid zich te vestigen in Den Haag of
omgeving.

The Europese School Den Haag (ESH), which opened in August 2012 is a part of the foundation Rijnlands Lyceum. ESH is an
accredited European School providing tuition to students in the age range of 4 to 18 leading up to the European Baccalaureate.
ESH is located at Houtrustweg 2, in The Hague, the Netherlands.

