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Senior IT-medewerker 
 

Geen IT probleem is jou te groot of te klein. Alle vragen van jouw collega's behandel jij 

nauwgezet en oplossingsgericht. Het klaarzetten van nieuwe hardware is voor jou kinderspel. 

Je werkt graag aan technische oplossingen die onze dagelijkse gang van zaken efficiënter 

maken. 

Herken jij jezelf hierin? 

Wij zijn een school voor voortgezet onderwijs, waar onze leerlingen gebruik maken van onze 

computerfaciliteiten, het zogenaamde educatieve netwerk. Daarnaast is er een administratief 

netwerk waarvan zo’n 300 medewerkers gebruik maken. Dit vraagt goed beheer van het 

complete netwerk, met name op het technische vlak.  

 

Vacature  

Type vacature    

Parttime (32 uur per week)   

  

Dienstverband   

Het betreft een tijdelijk dienstverband ter vervanging van een zieke collega. We zoeken 

iemand die per direct kan starten. 

 

Over ons  

Jouw uitdaging  

Je beheert de netwerken op locatieniveau en locatie overstijgend o.a. door het controleren 

van de werking van systemen en netwerkprogrammatuur en het lokaliseren en analyseren 

van terugkerende storingen. Daarbij adviseer je en doe je voorstellen over te nemen 

besluiten op ICT werkgebied. Je installeert en maakt onderdelen van het netwerk (o.a. 

hardware- en  softwarepakketten) operationeel en ondersteunt de netwerkgebruikers.  

 

Jouw team en naaste collegae 

Het team is een autonoom handelend klein IT team. Je werkt samen met een Senior IT 

medewerker en een systeem applicatiebeheerder voor 3 locaties  

 

Wij bieden jou  

Een aantrekkelijke werkomgeving met professionele, leuke collega’s en een prettige 

werksfeer. 

Verder bieden wij je ook: 

 Een indicatief salaris conform cao VO schaal 9  (maximaal € 3811 bruto per maand).  

 De uitdaging van een zelfstandige functie binnen een professioneel en gezellig team; 
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 Vrij gedurende vrijwel alle schoolvakanties 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals kortingsregelingen met diverse 

verzekeraars, fietsregeling etc.  

 

 

Onze stichting  

De Stichting Andreas College voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Katwijk e.o. is 

gevestigd in de gemeente Katwijk. Onder deze stichting vallen de scholen Limes 

Praktijkonderwijs, Vakcollege Rijnmond (vmbo basis-, kader- en gemengde leerweg) en 

Pieter Groen (vwo, havo en vmbo-t) met TTO en Wetenschap. De stichting heeft ten doel de 

bevordering van het Protestants Christelijk voortgezet onderwijs. 

 

Ga jij de uitdaging aan? 

Reageer uiterlijk 8 februari a.s. op deze vacature via Meesterbaan.  

Meer informatie? 

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kun je contact opnemen met mevrouw C.P.M. 

Quist, personeelsfunctionaris, bereikbaar op telefoonnummer 071-4061064. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 

https://www.meesterbaan.nl/

