Vacature ICT Manager voor Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML)
Talentmanagement, een professionelere school en een goede beloning. Deze landelijke speerpunten
staan bij SOML hoog in het vaandel. Stichting Onderwijs Midden-Limburg heeft ambitieuze plannen
om kwalitatief en passend onderwijs te realiseren. Dat kunnen we natuurlijk niet alleen; daarbij hebben
we de inzet van enthousiaste en professionele medewerkers hard nodig.
Voor haar medewerkers profileert SOML zich als onderscheidend werkgever. SOML heeft
professionaliteit hoog in het vaandel staan en ondersteunt de weg naar deze professionaliteit met
personeelsbegeleiding, coaching, scholing en intervisie. SOML is een van de grootste werkgevers in
Midden-Limburg. Ontwikkeling van kwaliteiten en optimale arbeidsvoorwaarden CAO-VO voor alle
medewerkers staan in ons beleid centraal.

Functie
Onder SOML ressorteren vier instellingen voor voortgezet onderwijs, verdeeld over 10 locaties.
Historisch is de ICT per locatie ingericht en wordt deze tot op heden grotendeels ook per locatie
beheerd. In haar streven naar verdere professionalisering heeft SOML besloten de bestaande
samenwerking te versterken door de oprichting van een centrale ICT-organisatie. Vanuit deze centrale
ICT-organisatie zal beleid en exploitatie worden aangestuurd dan wel ingekaderd van alle ICTactiviteiten binnen SOML.
Ten aanzien van de oprichting en aansturing van deze centrale ICT-organisatie is SOML op zoek naar

een fulltime ICT Manager (m/v).
Taken en bevoegdheden








Adviseert het College van Bestuur over het te voeren meerjaren informatiebeleid voor SOML;
verzorgt de uitvoering van het informatiebeleid;
geeft functioneel leiding aan alle ICT medewerkers, hiërarchisch aan een nog te bepalen
aantal medewerkers, functioneel aan de ICT medewerkers van de scholen.
de ICT-manager werkt binnen het kader van de door het College van Bestuur vastgestelde
specifieke beleidsuitgangspunten, van belang voor de ICT-beleidsadvisering en de coördinatie
van de centrale ICT-beleidsuitvoering;
de ICT-manager neemt beslissingen bij / over de vertaling van de strategie naar een
meerjaren ICT-beleid, het zorgdragen voor de ICT-beleidsadvisering aan het College van
Bestuur en aan de onderscheiden schoolleidingen en het geven van leiding aan de centrale
ICT-organisatie;
de ICT-manager is hiërarchisch verantwoording schuldig aan de controller / hoofd financiële
zaken.

Functie-eisen









Relevante afgeronde HBO opleiding;
brede theoretische kennis van informatievoorziening- en automatiseringsmethoden,
technieken en processen;
specialistische kennis van toepassingsmogelijkheden van de relevante hard- en software in de
onderscheiden organisatorische eenheden binnen SOML (diverse scholen / afdelingen
stafbureau / e.d.);
vaardigheid in het geven van leiding en sturing aan veranderingsprocessen in een
professionele organisatie;
vaardigheid in het geven van leiding en sturing aan een team met zowel minder als zeer
ervaren,hoogwaardige professionals;
vaardigheid in het effectief kunnen communiceren op zowel bestuurlijk als operationeel
niveau;
vaardigheid in het opstellen, onderbouwen en opbouwen van support voor informatie- en
automatiseringsplannen, deze kunnen vertalen naar concrete activiteiten en sturing geven aan
de uitvoering hiervan.

Wij bieden




Een salaris conform de CAO-VO schaal 12, aangevuld met 8% vakantietoeslag en een
eindejaarsuitkering.
prima secundaire arbeidsvoorwaarden conform CAO-VO
een uitdagende functie waarbij veel ruimte is voor ondernemerschap en een eigen invulling
gegeven kan worden aan de rol binnen deze functie.

Procedure
Intersym B.V. draagt zorg voor de werving en selectie en introduceert geschikte kandidaten bij
SOML. De procedure daarna bij SOML is kort en snel. In de week van 11 juni en 18 juni zullen de
eerste selectiegesprekken binnen SOML plaatsvinden.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Het volledige functieprofiel is op te vragen bij Kirsten de Roo via 06-41213022, Intersym B.V.

Jouw sollicitatie
Heb je interesse in de functie? Mail dan je cv en motivatie naar Kirsten de Roo,
kirsten.deroo@intersym.nl

