Word jij onze nieuwe
teamleider ICT?

‘Als ICT teamleider ben je continu bezig om
het werk voor anderen makkelijker en beter
te maken. Dat geeft voldoening!’
– Marco van Oort (Huidige teamleider 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, verdeeld
over verschillende kindcentra in de regio. Wij bieden hen een doorlopende leerlijn
aan: van opvang, tot onderwijs en bso. Lijkt het je wat om met jouw kennis en
ervaring verder te bouwen aan een stabiele ICT-omgeving voor de volgende
generatie (en voor alle medewerkers)? Stichting GOO samen voor opvang en
onderwijs zoekt een:

Teamleider ICT
Locatie: Stafbureau Stichting GOO in Gemert | 28 - 32 uur per week

Zoek jij een betekenisvolle ICT-baan? Kun jij verbinding maken tussen de wensen
en behoeftes van de organisatie en ICT-systemen? Weet jij de juiste prioriteiten te
stellen en neem jij het team hierin mee? Dan hebben wij misschien wel de perfecte
baan voor jou!
Ben jij degene die vorm gaat geven aan passend ICT-beleid?
Als teamleider ICT ben jij verantwoordelijk voor een stabiele ICT-omgeving. Je bent
in staat om op basis van de behoeftes van de organisatie passende ICT-systemen
te implementeren. Je werkt enthousiast samen met je collega's van de afdeling ICT
aan oplossingen. Ook ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid én
de implementatie ervan.
Ben jij klaar voor deze afwisselende en dynamische rol?
Ben jij de schakel tussen uitvoering en strategie? En kun je je vinden in
onderstaande punten? Reageer dan zeker!
• Hbo werk- en denkniveau (bij voorkeur een opleiding ICT)
• Leidinggevende (dagelijkse aansturing) en organisatorische kwaliteiten
• Ervaring met het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van ICT-beleid,
informatiemanagement en projectmanagement
• Bekend met de systemen M365 (beheer), Google for Workspace en JAMF
• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, je kan gevraagd en
ongevraagd adviseren
Heb je ervaring in ICT-aanbestedingstrajecten en inkoopprocessen? Heb je kennis van
AVG? Dan is dat mooi meegenomen!

Wat kun je verwachten?
We bieden jou een leuke en uitdagende baan in een innovatieve en ambitieuze
werkomgeving. Een goede werksfeer vinden wij belangrijk. Je krijgt een
arbeidsovereenkomst voor 12 maanden, met uitzicht op een vast dienstverband.
Jouw werkdagen en uren zijn in overleg. Naast je baan, krijg je de ruimte om jezelf
verder te ontwikkelen. Uiteraard hoort bij deze functie een passend salaris (schaal
10) op basis van 36 uur (cao-kinderopvang).
Is deze 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
Teamleider ICT’ naar: marjo.vanhorne@stichtinggoo.nl. Dit kan tot uiterlijk 21
november. Wie weet zien we je bij de gesprekken op 23 en 25 november?
Meer informatie over de functie Teamleider ICT?
Neem dan contact op met Marjo van Horne via: 088 - 00 88 500.

