ICT-coördinator
Onze school
De Technische Scholen Mechelen bieden zowel voltijds secundair onderwijs, als deeltijds
secundair onderwijs en volwassenenonderwijs aan. Dit aanbod is verspreid over 3
vestigingen in het centrum van Mechelen.
De middenschool richt zich op leerlingen van de eerste graad (A- en B-stroom) die nadien
willen verder studeren in technologische en wetenschappelijke richtingen. Daarnaast is er de
bovenbouw voor de tweede en derde graad. Hier kan je kiezen voor een traject gericht op
verder studeren, of voor een opleiding op maat van de arbeidsmarkt. We bieden een breed
aanbod in techniek, wetenschap en media. Tevens kan je de Se-n-Se richtingen Integrale
veiligheid of industriële onderhoudstechnieken volgen.
In ons centrum voor leren en werken kan je terecht voor opleidingen waarbij je 2 dagen per
week les volgt en 3 dagen per week praktijkervaring opdoet in een bedrijf. Tenslotte is er nog
het CVO met een waaier aan opleidingen voor volwassenen, zowel in dag- als
avondonderwijs.
Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze website op www.tsmmechelen.be

Functieomschrijving ICT-coördinator
•

•
•
•
•

Je bent samen met je collega’s het aanspreekpunt voor onze leerlingen die
beschikken over een laptop als leerinstrument. Ze komen met hun ICT vragen op je
af.
Je beheert mee het volledige ICT-park, zowel de hardware als de software.
Je bent mee verantwoordelijk voor het uitgebreide netwerk en de beveiliging ervan.
Je zorgt er mee voor dat de lessen in de meest optimale omstandigheden kunnen
plaatsvinden.
Je werkt in een team van drie personen en je rapporteert aan de financieel directeur.

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een ICT-duizendpoot
Je hebt bij voorkeur een informatica-opleiding of hebt reeds ervaring in de sector.
Je verkent graag nieuwe technologieën en bent in staat om ze zelfstandig toe te
passen.
Je bent een teamspeler, want je zal voortdurend moeten samenwerken.
Contact met leerlingen en collega’s schrikt je niet af.
Je kan meedenken en concrete oplossingen aanbieden.
Je wil er voor gaan en vindt het niet erg om flexibel te zijn met werktijden. Onze
afdeling volwassenonderwijs vereist soms ook tewerkstelling 's avonds.
Je bent communicatief en klantvriendelijk om iedereen met een ICT-probleem verder
op weg te helpen.
Kennis OS: Windows & basiskennis linux
Je weet hoe je een ict-park efficiënt moet beheren
Virtualisatie is voor jou geen onbekend woord
Je hebt interesse in VOIP en Drupal

•
•
•
•

Je hebt een grondige kennis van netwerken. Je beheerst zaken zoals routering,
vlan’s, ip-adressering
Ervaring in het ontwikkelen van scripts of software is een pluspunt
Je kan om met druk. Tijdens drukke momenten hebben we je voor 200% nodig.
Termen als Azure AD en Intune klinken je niet vreemd in de oren.

Aanbod
Je komt terecht in een dynamisch team. Onze school staat bekend om haar collegiale
werksfeer. Je salaris wordt bepaald door de barema’s in het onderwijs en zal gekoppeld zijn
aan je diploma en ervaring. Je volgt de vakantieregeling van het onderwijzend personeel.
Er is een perspectief op openstaande uren.
Heb je graag meer info over de inhoud van de job?
mail: sven.vercammen@tsmmechelen.be
Wens je je kandidaat te stellen voor deze job? Bezorg je CV en bijhorende motivatiebrief
aan directeur Stefan De Weerdt
mail: stefan.deweerdt@tsmmechelen.be

