
 

 

Wij zoeken een enthousiaste IT-MEDEWERKER voor een voltijdse betrekking             

in de onderwijscluster Leopoldsburg - Tessenderlo Wij organiseren in Leopoldsburg & Tessenderlo voor 
ongeveer 3000 leerlingen onderwijs (van kleuterschool tot secundair). Onze IT-dienst bestaat uit een team van 
4 enthousiaste medewerkers. 
 
Je biedt in eerste instantie vooral eerstelijnsondersteuning aan de meer dan 3000 toestellen van leerlingen  en 
personeel. Daarnaast wordt je ook ingeschakeld voor het dagdagelijks beheer van het netwerk. 
 
Het grootste deel van de tijd ben je aanwezig in onze vestiging in Leopoldsburg. Eén tot 2-maal per week ben je 
beschikbaar in één van onze vestigingen in Tessenderlo. Al onze scholen zijn volledige laptopscholen en we 
willen de service aan leerlingen en leerkrachten verder uitbouwen. 
 
Ons computer- en serverpark draait voornamelijk op producten van Microsoft (Windows 10/11, Microsoft 365, 
Azure, …).  
 
 
Functie 

● Het betreft een voltijdse open opdracht vanaf 09/01/2023.  

● Je wordt verantwoordelijk voor het optimaal beheren en begeleiden van informatica- en 

communicatiesystemen (soft- en hardware). 

● Je bent het intern aanspreekpunt voor ondersteuning aan de collega’s met betrekking tot alle IT 

gerelateerde problemen. 

● Je draagt bij tot de zelfredzaamheid van leraren op ict-vlak. 

● Je neemt deel aan nascholingen en vergaderingen. 

 
Profiel 

● Je hebt liefst een bachelor of master en een pedagogisch bekwaamheidsbewijs. 

● Je hebt affiniteit binnen IT en werkt graag met en voor mensen. 

● Je hebt een goede kennis TCP/IP of bent bereid je hier op korte termijn in bij te scholen. 

● Je hebt verantwoordelijkheidszin en neemt graag initiatief. 

● Je hanteert een systematische en planmatige aanpak bij de uitwerking van projecten. 

● Je beschikt over eigen vervoer voor de verplaatsingen naar de scholen van onze groep. 

● Je bent een flexibel en enthousiast persoon. 

● Je kan je vinden in het pedagogisch project van de Broeders van Liefde. 

 

Aanbod 
● Wij bieden een voltijdse opdracht (100%) van onbepaalde duur aan vanaf 09/01/2023.    

● De school voorziet uiteraard een laptop. 

● Verloning in functie van je behaalde diploma en statuut (bachelor / master) 

● We voorzien de nodige opleidingsmogelijkheden 

 

 

Interesse? Voor meer informatie of om te solliciteren kan je mailen naar davy.mellemans@sintmichiel.be.  
Graag ontvangen we je brief en CV voor 12 december. We voorzien een ontmoeting nog voor de kerstvakantie. 
De start van de job is voorzien vanaf 09/01/23 maar is bespreekbaar afhankelijk van de omstandigheden. 


