
 

Vacature  
 
Administratief medewerker – ICT (M/V/X) 
Voltijds dan wel deeltijds (naar overeenkomst) – onmiddellijke ingang 
 

Sint-Jozefscollege Aarschot (1ste tot 6de jaar secundair onderwijs) 
 

 

 

Functieomschrijving 

 

• Je biedt administratieve en technische ondersteuning aan het ICT-team 

en rapporteert aan de ICT-coördinatoren 

• Je takenpakket is eventueel uit te breiden met zowel procesmatige taken 

als simpele ICT-taken 

• Je assisteert de laptopbalies van campus Bekaf en Schaluin 

• Je ondersteunt het personeel (directie, coördinatie, ondersteuners , 

leerkrachten) op ICT-vlak 

• Je staat in voor het basisbeheer van pedagogische en technische 

platformen (Smartschool, Office 365, MyRo, …) 

• Je bent bereid je visie te delen en co-creatief mee te werken aan de 

uitrol van een ICT-plan (op schoolniveau en niveau van de scholengroep) 

• Je wordt ingeschakeld in het team van opvoedend personeel. Dat 

betekent evenzeer toezichten en wachturen voor je rekening nemen 

• Je onderschrijft de engagementsverklaring Katholiek Onderwijs 

Vlaanderen en je zet je in voor kwalitatief onderwijs en 

opvoedingsondersteuning van de leerlingen van onze school. 

 

Profiel 

 

Je beschikt over de volgende kwaliteiten: 

 

• Ten minste, middelbare school in een ICT-gerelateerde richting (o.a. 

boekhouden-informatica) of affiniteit met ICT en een bewijs van 

beroepservaring 

• Professionele bachelor (PB office of IT-management of vergelijkbaar) 

strekt tot aanbeveling 

• Deze functie vereist geen ervaring in ICT-werk op school 

• Je bent nauwkeurig, communicatief en creatief 

• Je kan proactief, efficiënt en probleemoplossend werken 

• Je hebt een goede kennis van het Nederlands, geschreven en gesproken 

• Je kan zelfstandig werken maar bent ook een teamspeler en je zet je 

flexibel in voor het hele schoolteam 

 

Jobgerelateerde competenties: 

 



 

• Je hebt kennis van computerconfiguraties 

• Je hebt grondige kennis van Windows en Office; kennis van macOS is 

een pluspunt 

• Je hebt goede kennis van eindapparatuur (printers, tablets, beamers, …) 

• Je hebt basiskennis van netwerken en servers 

• Kennis van Hyper-V en virtuele machines is een pluspunt 

• Je kan werken met Office 365; kennis van Azure AD is een pluspunt 

• Je kan werken met leerplatformen als Smartschool en administratieve 

onderwijskundige pakketten als WISAD, MyRo of bereid daarin opleiding 

te volgen 

 

Professionalisering 

 

 

• Je volgt jaarlijks opleidingen, zowel op vlak van operationele ICT als 

pedagogische ICT en opleidingen in functie van je rol als lid van 

secretariaatsteam 

 

Aanbod 

 

Een fulltime of deeltijdse betrekking met verloning volgens de geldende 

barema’s (administratief medewerker) gekoppeld aan je diploma (secundair 

onderwijs dan wel professionele bachelor). Daarnaast ontvang je indien van 

toepassing een fietsvergoeding of woon-werkvergoeding voor verplaatsing met 

openbaar vervoer. 

 

Sollicitatieprocedure 

Kandidaatstelling met CV en motivatie worden bezorgd, uiterlijk op 18-12-2021, 

aan Dhr. Mattias Paglialunga, directeur, via mail mattias.paglialunga@sjca.be. 

 

Voor meer inlichtingen over de functie, de selectieprocedure en de verloning kan 

je contact opnemen met Mattias Paglialunga of telefonisch via 016 55 11 11. 

 

Een eerste selectie van de kandidaten gebeurt aan de hand van de 

motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een 

gesprek met een selectiecommissie. 

 

 

 

Plaats tewerkstelling 

 

3200 Aarschot (Schaluin 28, Bekaflaan 65) 

mailto:mattias.paglialunga@sjca.be

