Vacature
Bij de stichting, het Elsje Finck-Sanichar College COVAB, is er plaatsingsmogelijkheid
voor een
ICT-medewerker
Doel van de functie: Het doel is om bijgewerkte en efficiënte computersystemen en netwerken te bouwen en te onderhouden om de rol van technologie voor de
duurzaamheid van bedrijven te optimaliseren.
Werkzaamheden:
• Documenteren van de werkzaamheden
•

Gebruikersondersteuning t.a.v. het gebruik van ICT-middelen

•

Het oplossen van storingen in de ICT-omgeving

•

Installatie van hardware en software

•

Beheer van het draadloos netwerk

•

Verricht correctief en preventief onderhoud aan computerapparatuur

•

Uitbreiding, controle en onderhoud van het computer infrastructuur

•

Uitbreiding, controle en onderhoud van het telefonie infrastructuur

•

Proactief signaleren van potentiële storingen en in overleg hiervoor een
oplossing vinden.

•

Opzetten en opruimen van presentatie apparatuur (laptops en beamers)

•

Geeft ondersteuning aan collega's en studenten bij gebruik van de computer en
programma's

•

Verricht klein onderhoud aan printers

•

Verricht reparatie en onderhoud aan computers en laptops binnen het netwerk

•

Gemelde problemen onderzoeken en oplossen van hardware en software

•

Signaleren van wenselijke aanpassingen/uitbreidingen van de infrastructuur
naar hoofd van de afdeling

•

Doorvoeren van verbetering in de infrastructuur volgens vastgesteld plan,
uittesten van verbeteringen en aangeven van noodzakelijke aanpassingen
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•
•
•

Uitbreiding, controle en onderhoud van het telefonie infrastructuur
In kaart brengen van technische problemen in overleg met de melder
Analyseren en (indien mogelijk) verhelpen van de problemen op afstand.

Functie-eisen
• MBO/Informatica

Specifieke kennis
▪ Bekend zijn met Microsoft office.
▪ Ruime kennis van Installatie van hard en software
▪ Server- client omgeving
▪ TCP-IP netwerken
▪ Ruime kennis van Windows besturingssystemen
• Comptia - A+, Network+, Security+
• Microsoft – MCSA Office 365, MTA: Server Administration Foundation, Windows
Operation Systems Fundamentals
• ITIL: Foundation Level
Ervaring
▪ Min. 1 jaar werkervaring in soortgelijke functie
Werktijden:
Maandag - Vrijdag van

07:00 – 15 :00u
11:00 – 19:00u

Functiekenmerken:
▪ Samenwerken
▪

Klantgerichtheid

▪

Kostenbewust

▪

Zelfstandig

▪

Creatief

▪

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

▪

Analytisch denken

▪

Resultaatgerichtheid

▪

Voortgangscontrole

▪

Oplossingsgericht

▪

Stressbestendig

▪

Overtuigingskracht
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▪

Accuratesse/oog voor detail

▪

Proactieve houding

Geboden worden:
Een uitdagende en prettige werkomgeving.
Doorgroeimogelijkheden.
Sollicitaties kunnen gericht worden aan de manager HR van de stichting, het EFS
College COVAB, mw. drs. A. Lie-A-Kwie, Flustraat nr. 8 of mailen naar hrm@covab.sr
tot uiterlijk 15 december 2020.
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