
ICT-COÖRDINATOR (M/V/X)

Jouw diploma
Een voor ICT relevant diploma (professionele bachelor) 

voor GO! Scholengroep 19 ‘Dender’

WIJ ZOEKEN EEN

Jouw profiel
•    Je bent een flexibele ICT ’er met oog voor 

nauwkeurigheid;

• Je kan duidelijk, open en motiverend 
communiceren;

• Je hebt verantwoordelijkheidszin;

• Je kan zelfstandig  werken;

• Je bent administratief sterk;

• Je kan bemiddelend en kordaat optreden;

• Je bent collegiaal, flexibel en discreet  met 

    respect voor GDPR;

• Je bent teamgericht.

Wij bieden jou
• Een voltijdse aanstelling voor onbepaalde duur in 

een vacante betrekking;

• Verloning volgens het officiële barema;

• Een team met ervaren en gedreven collega’s;

• Persoonlijke groei door een aanbod van gevarieerde 
opleidingen;

• Een voordelige en na 2 jaar gratis 
hospitalisatieverzekering;

•   Een laptop, smartphone en een vergoeding voor 
dienstverplaatsingen;

•   Plaats van tewerkstelling: administratieve zetel van 
Scholengroep 19 ‘Dender’ (Welvaartstraat 70/4, 9300 
Aalst).

Wie zijn wij?
GO! Scholengroep 19 ‘Dender’ stelt ongeveer 2300 
personeelsleden tewerk in 35 scholen en instellingen 
in de ruime regio van Aalst, Denderleeuw, Ninove, 
Liedekerke en Oudenaarde. GO! Scholengroep 19 
‘Dender’ beschikt over een dienst ICT van 8 voltijdse 
ICT ’ers en wordt uitgebreid, gelet op de digitale 
sprong. 

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief uiterlijk op 13 augustus 
naar de heer Kris Moens (kris.moens@sgrdender.
be), afdelingshoofd ICT. Geselecteerde kandidaten 
worden uitgenodigd voor een interview dat plaats zal 
vinden op 20 augustus 2021 in de voormiddag.

Functieomschrijving
• Je ondersteunt de scholen en directies van GO! 

Scholengroep 19 ‘Dender’, samen met het ICT-team, 
om een beleidsplanning ICT voor meerdere jaren op 
te stellen;

• Je zorgt mee voor de dagelijkse opvolging van het 
ICT-beleid (installatie van ICT-toepassingen, …);

• Je ondersteunt het leerproces van leerlingen en 
zorgt mee voor de integratie van ICT-doelen in het 
onderwijsaanbod van de school;

• Je volgt de technische ontwikkelingen op gebied 
van ICT en onderwijs op;

• Je zorgt voor technische opleiding die de 
teamleden van de scholen in staat stellen om kleine 
technische problemen zelf op te lossen;

• Je neemt deel aan nascholingsinitiatieven ICT en 
onderwijsvernieuwingen.


