Word jij onze nieuwe
ICT-collega?

‘Ik word er blij van als ik anderen met
ICT-vraagstukken kan helpen. Geen dag is
hetzelfde!’
– Hanneke Crooijmans (Medewerker ICT bij Stichting GOO)

Met jouw baan bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen? Bij Stichting GOO help
je niet alleen je collega’s, maar ook duizenden kinderen van 0 tot 13 jaar. Wij
bieden hen een doorlopende leerlijn aan, van opvang, tot onderwijs en bso. Lijkt
het je iets om jouw ICT-vaardigheden in te zetten voor de volgende generatie (en
voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers)? Stichting GOO samen voor
opvang en onderwijs zoekt een:

Parttime medewerker ICT
Locatie: Bestuursbureau in Gemert | Omvang: 16 tot 20 uur per week

Zoek jij een betekenisvolle parttime ICT-baan? Dan ben jij misschien wel onze
‘reddende engel’ op ICT-gebied voor onze medewerkers en kinderen. Jij zorgt
ervoor dat (nieuwe) medewerkers vlekkeloos hun werkdag opstarten, lost storingen
op, voert beheerprocedures uit en je verzorgt helpdesktaken. Medewerkers kloppen
bij jou aan met vragen, en zijn heel dankbaar als jij die weet op te lossen. Dit alles
doe je niet alleen, maar samen met je collega’s van de afdeling ICT.
Deel jouw ICT-kennis
Lijkt het je leuk om in een team aan de slag te gaan dat flexibel en proactief
vraagstukken aanpakt? Dan voel je je vast thuis in ons team. Lijkt het je iets om
jouw kennis over te dragen? Daar krijg je bij ons alle ruimte voor. Ook kun je bij
ons volop nieuwe kennis opdoen.
Ben jij klaar voor deze uitdaging?
Is deze functie echt iets voor jou? Heb je minimaal één jaar stage- of
werkervaring? Lijkt het je leuk om samen te werken en ook zelfstandig aan de slag
te gaan? En kun je je vinden in onderstaande punten? Reageer dan zeker!
• Een opleiding op minimaal mbo-4 niveau richting ICT
• Kennis van Microsoft Windows 10
• Kennis van Microsoft 365
Beschik je over kennis van Google 4 Workspace, JAMF (IOS) en Azure AD? Dan is dat
een pre, maar het is niet noodzakelijk.

Ben je ICT-student en zoek je een uitdagende studentenbaan?
Dan is deze vacature ook zeker iets voor jou! Je krijgt bij ons de kans om je te
ontwikkelen en je kennis al in de praktijk te brengen.
Wat kun je verwachten?
We bieden jou een leuke en uitdagende baan in een prettige werkomgeving. Een
goede werksfeer vinden wij belangrijk. Je start met een arbeidsovereenkomst voor
6 maanden met uitzicht op een vast dienstverband. Uiteraard hoort bij deze functie
een passend salaris (CAO-kinderopvang). Je vaste werklocatie is het bestuursbureau
in Gemert, maar je zal ook regelmatig op een van onze andere locaties werkzaam
zijn. Daarnaast zijn er volop ontwikkelmogelijkheden in de vorm van trainingen
en/of e-learning modules.
Is deze parttime ICT-baan echt iets voor jou?
Kun je niet wachten om met jouw ICT-kennis iets te betekenen voor de
maatschappij? Mail dan je motivatiebrief en cv onder vermelding van ‘vacature
medewerker ICT’, tot uiterlijk 29 oktober, naar marjo.vanhorne@stichtinggoo.nl.
De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op maandagmiddag 8 november.
Meer informatie over deze parttime ICT-functie
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Marco van Oort,
bereikbaar via telefoon: 06 - 411 09 869 of e-mail: marco.vanoort@stichtinggoo.nl.

