
VACATURE 

ICT Helpdeskmedewerker & Applicatiebeheerder  

(10 à 16 uur per week) 

VCO Oost-Nederland is een stichting met veertien basisscholen. Alle VCO-scholen bij elkaar 
verwelkomen dagelijks ruim 2400 leerlingen. We zijn er trots op dat we ons kunnen inzetten voor al 
deze kinderen. Met meer dan 260 medewerkers bieden we hen een veilige, fijne plek. Elk kind krijgt 
bij ons volop  de ruimte om te leren, te spelen en zichzelf te zijn.  

Bij VCO krijg je alle kans om te laten zien wat je in huis hebt. Bij ons werk je in een snel vertrouwde 

omgeving. We doen het samen, samen maken en zijn wij VCO. We hebben oog voor 

onderwijsvernieuwing èn voor jouw ontwikkeling als professional.  

Wij zoeken per 1 februari 2023, of zoveel eerder als mogelijk: 

Een ICT Helpdeskmedewerker & Applicatiebeheerder. Die medewerker is een duizendpoot die plezier 

en voldoening haalt uit een optimaal werkende ICT-infrastructuur en het verhelpen van diverse ICT-

gerelateerde problemen. Naast ruim voldoende systeem- en applicatiekennis, beschikt de 

helpdeskmedewerker & applicatiebeheerder over goede communicatieve vaardigheden en kan deze 

omgaan met verschillen in digitale kennis en kunde bij zijn/haar collega’s. De doelstelling van deze 

nieuwe collega is dat problemen er zijn om opgelost te worden en hij/zij snapt dat 

collega's/leerkrachten niet altijd tijd hebben om ICT-problemen zelf op te pakken.  

Jij hebt: 

• Minimaal een MBO niveau 4 opleiding in de richting van ICT; 

• Minimaal 1 jaar werkervaring in een soortgelijke functie (onderwijs is een pré); 

• Gezond enthousiasme en ambitie om zichzelf te ontwikkelen en op de hoogte te blijven van 
nieuwe ontwikkelingen op ICT-gebied; 

• Goede kennis van Windows Active Directory (Azure AD) en Office365 (technisch en 
functioneel); 

• Kennis van ICT-(cloud)infrastructuur en netwerkbeheer; 

• Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden en uitstekende beheersing van de 
Nederlandse taal; 

• Een rijbewijs B en een eigen auto ter beschikking; 
 

Je bent verantwoordelijk voor: 

• Het functioneren van het algemene software- en applicatielandschap; 

• Afhandeling van allerlei ICT-gerelateerde problemen, waar nodig op locatie; 

• Registreren en afhandelen van incidenten; 

• Toetsen en plannen van changes en acceptatietests nieuwe software, installeren patches en 
upgrades diverse systemen en applicaties; 

• Opstellen of laten opstellen van gebruikershandleidingen; 

• Applicatiebeheer voor de Windows Active Directory (Azure AD), Office365-omgeving en ESIS; 

• Technisch beheer van laptops, smartphones, tablets, desktops en overige devices; 

• Pro-actief bewaken van IT-systemen via monitoring; 

• Het melden van storingen en incidenten bij leveranciers van soft- en hardware en waar nodig 
de medewerkers hiervan op de hoogte stellen; 

 



 
 
Wat mag jij van ons verwachten:  

• Een prettige werksfeer en een collegiaal team op het bestuurscentrum van VCO; 

• Veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling; 

• Je denkt mee over verbeteringen op IT-gebied.; 

• Je bent betekenisvol voor alle medewerkers en leerlingen op de scholen; 

• Een salaris in schaal 6 (max. € 2.961,- o.b.v. een fulltime dienstverband); 

• Een pensioenregeling bij ABP; 

• Maar liefst 10 vakantieweken per jaar. 
 

Reageren? 
Jouw motivatie en cv ontvangen wij graag uiterlijk 10 december a.s.. Je kunt deze verzenden naar 
Melissa Stegehuis, HRM adviseur, via e-mailadres werken@vco-oostnederland.nl 
 
Zowel interne als externe kandidaten zijn uitgenodigd om te solliciteren. Geschiktheid is bepalend 
voor de benoeming.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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