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Vacature ICT-coördinator VLOT! 

  
 
VLOT!-vzw in Lokeren is op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde   
ICT-coördinator om het ICT-team te versterken met ingang van   
1 september 2020.  
 

Functieomschrijving  
 
Om het ICT-team te versterken, zijn we op zoek naar een voltijdse ICT-coördinator.   
 

• Je bouwt, samen met de ICT-coördinatoren, de ICT-infrastructuur uit van de 
toekomst.  

• Je zal mee instaan voor het beheer, onderhoud en de optimalisatie van de ICT-
infrastructuur.  

• Je werkt mee aan installaties, upgrades en migraties.  
• Je werkt mee aan de verdere uitbouw en implementatie van het digitale platform.  
• Je ondersteunt leerkrachten en administratief personeel bij het gebruik van het 

digitale platform.   
 

De functieomschrijving omvat de verantwoordelijkheid over het onderhoud, uitbouwen 
en professionaliseren van de ICT-infrastructuur en de verdere ontwikkeling van het 
digitale leerplatform. Je komt terecht in een team dat het hele ICT-gebeuren in al haar 
facetten draagt binnen VLOT! Dit betreft zowel technisch als pedagogisch ICT-
coördinatorschap.  
  

 
Profiel  
 

• Je bent creatief en je werkt oplossingsgericht.  
• Je bent integer.  
• Je denkt zakelijk, maar de maatschappelijke opdracht verlies je niet uit het oog.  
• Je stelt je flexibel op in functie van het optimaal functioneren van de school.  
• Je werkt nauwkeurig, gestructureerd en neemt graag initiatief.  
• Je werkt zelfstandig.  
• Je bent een ploegspeler binnen het ICT-team. Je ondersteunt de beleidslijnen en 

je bent bereid om deze mee te helpen realiseren.  
• Je hebt een vernieuwende kijk op onderwijs. Je kunt innoverend en 

toekomstgericht denken. Je staat open voor nieuwe werkvormen en didactische 
middelen en je weet deze op een doelmatige en verantwoorde wijze aan te 
wenden en het gebruik ervan te stimuleren bij leerkrachten.  

• Je bent bereid tot het volgen van nascholingen.  
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Competenties  
 
Je beschikt over minimaal een bachelordiploma in een IT-gerelateerde opleiding, bij 
voorkeur in de Toegepaste Informatica. Enige werkervaring is een pluspunt. Een 
pedagogisch diploma is eveneens een pluspunt.  
Je hebt een grondige kennis van minstens een aantal van deze items:  

• Office 365  
• Sharepoint   
• Networking: Switching, routing, VLAN, VPN ...  
• Serverhardware, Storage en Firewalls  
• Microsoft Windows clients en Windows server  
• Backupsystemen  
• Active Directory, GPO, FileSharing, Printing, DHCP en DNS  

 
  
Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je mogelijks ook 
in aanmerking voor deze job.  
 
Interesse? Stuur je curriculum vitae en je motivering naar ict@vlot.be  
 


