Kunsthumaniora Sint-Lucas GENT
Vacature technisch ICT-Coördinator 11/21
Functieomschrijving
Als ICT coördinator zorg jij ervoor dat onze lessen en ICT-infrastructuur goed functioneren en
evolueren. Je doet dit in samenwerking met onze externe partners.
Je maakt deel uit van het hele team en vormt het aanspreekpunt wat ICT qua het technische
onderdeel.

Profiel
Kennis van Windows server en Office 365 is een vereiste. Termen als Azure AD en Endpoint klinken je
niet vreemd in de oren.
Ervaring en/of kennis met Hyper-V is een vereiste.
Je hebt een grondige kennis van netwerken en switchen. Je beheerst zaken zoals routering, vlan’s en
IP-adressering.
Ervaring in het ontwikkelen van scripts is een meerwaarde. (Zeker: Powershell, PHP - Pluspunten:
Javascript, MySQL, XHTML, CSS)
Ervaring met WordPress is een pluspunt maar absoluut geen vereiste.
Je weet hoe draadloze netwerken werken en hoe je ze kan beveiligen.
Bij voorkeur heb je ervaring binnen een schoolse context.
Je bent een teamplayer en functioneert goed in een dienstverlenende en ondersteunende opdracht
en je stelt hierbij vriendelijkheid steeds voorop.
Je kunt duidelijk communiceren met interne gebruikers en externe IT-partners

Jobgerelateerde competenties
De ICT strategie opstellen op basis van door de directie bepaalde uitgangspunten en de behoeften
van de gebruikers
Je staat ervoor in dat de software, systemen en netwerkomgeving draaiende blijven
Maatregelen voorstellen voor de verbetering van de kwaliteit, de veiligheid en de productiviteit De
informatica-infrastructuur selecteren of installeren (software, hardware, ...)
Toegangsrechten bepalen en opvolgen naargelang de karakteristieken van de gebruikers of de
diensten
Storingen, incidenten en onregelmatigheden identificeren. Een diagnose stellen en corrigerende
maatregelen toepassen
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Plannen (= ordenen)
Contactvaardig zijn
Samenwerken als hecht team
Creatief denken (Inventiviteit)
Resultaatgerichtheid
Leervermogen hebben
Zelfstandig werken
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Omgaan met stress

Aanbod
Halftijdse betrekking: 11/21
Verloning volgens barema bachelor (301)
De nodige digitale uitrusting
Opleidingen en bijscholingen op maat
Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen en terugbetaling woon-werkverkeer met het
openbaar vervoer of fiets.

Plaats tewerkstelling
Kunsthumaniora Sint-Lucas GENT
Oude Houtlei 44
9000 GENT

Contact
CV en motivatiebrief sturen naar

directie@lucasgent.be
ict@lucasgent.be

