Applicatiebeheerder SOMtoday
Reden

In verband met het vertrek van de huidige applicatiebeheerder zijn wij voor onze locatie Loket op
zoek naar een ervaren Applicatiebeheerder SOMtoday.

Aanvang
Per direct

Contactpersoon
De heer R. Hoogland

Taakbeschrijving

De werkzaamheden bestaan uit het opzetten en in stand houden van het geautomatiseerde
informatiesysteem ten behoeve van de schooladministratie en het onderwijs. Je werkt samen met de
schoolleiding en de roostermaker en met de gebruikers zoek je naar het optimale gebruik van de
applicatie en daarbij bedenk je creatieve oplossingen. Je beantwoordt de vragen uit de organisatie
over SOMtoday. Tevens verricht je werkzaamheden voor het Basis Register Onderwijs (BRON). Hierin
staan gegevens van leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs.

Profielschets
Wat vragen wij:
-‐
je hebt ervaring in het beheer en de softwarekennis van SOMtoday binnen het onderwijs of je
bent in staat je nieuwe softwarepakketten snel eigen te maken;
-‐
je bent in staat zelfstandig een database in te richten en te onderhouden;
-‐
je bent in staat om een adviserende rol aan te nemen ten aanzien van het kunnen verbeteren
van administratieve handelingen binnen een onderwijsinstelling;
-‐
je beschikt over zowel goede mondelinge- als schriftelijke vaardigheden en hebt een
proactieve houding;
-‐
je werkt planmatig en stelt deadlines;
-‐
je bent nauwkeurig en oplossingsgericht;
-‐
je bent integer, sociaal en klantgericht;
-‐
je beschikt over minimaal een mbo 4 werk- en denkniveau;
-‐
kennis over Zermelo is een pré.

Taakomvang en inschaling

Het betreft een aanstelling van 0,50 fte (20 uur per week) in schaal 7.

Rechtspositie

De aanstelling geschiedt voor een jaar. Na een positieve beoordeling door de schoolleiding zal met
betrokkene worden gesproken over voortzetting.

Reacties

Sollicitatiebrieven t.a.v. de heer R. Hoogland mailen naar Jacqueline Zandvliet:
jzandvliet@develsteincollege.nl. De sluitingstermijn is donderdag 24 september 2020.

Gesprekken
De gesprekken vinden plaats op 1 en 2 oktober 2020.

