
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Medewerker ICT 
Gemiddeld 32 uur per week 

Skidkinderopvang, een ambitieuze en professionele kinderopvangorganisatie in Noord-Drenthe. Wij bieden 
kinderdagopvang, peuter/kleuter opvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en tussenschoolse opvang in 
de gemeenten Aa & Hunze, Assen en Tynaarlo. 

Wij geven kinderen alle mogelijke ontwikkelingskansen en dragen zo bij aan een mooie toekomst voor de kinderen 
die aan onze zorg zijn toevertrouwd. We streven in ons dagelijks werk naar optimale dienstverlening voor ouders 
om hen zo goed mogelijk te ontzorgen. Wij staan midden in de gemeenschap waar onderwijs en opvang, spelen en 
leren, hand in hand gaan. 

Onze medewerkers hebben passie voor hun vak: zij begeleiden kinderen vanuit hoofd, hart en handen, en zijn zich 
bewust van de talenten van kinderen. Ze geven kinderen ruimte, tijd en aandacht om uit te groeien tot de persoon 
die ze zijn, in locaties die gekenmerkt worden door een huiselijke, warme en persoonlijke sfeer waarbij het 
welbevinden van het kind centraal staat. 

 

Om de dagelijkse opvang van de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen, zijn de stafdiensten – waaronder ICT 
– ondergebracht in een Centraal Bureau. Het doel van het bedrijfsbureau is de 250 medewerkers, die verdeeld 
over 27 locaties werkzaam zijn, zo goed en zo efficiënt mogelijk in staat te stellen alle kinderen de zorg en 
aandacht te bieden die zij verdienen.  

 

Ter versterking van de ICT afdeling zijn wij op korte termijn (uiterlijk medio februari 2019) op zoek naar een 
communicatief vaardige en nauwkeurig werkende medewerker ICT. De juiste kandidaat heeft een hands on 
mentaliteit, is proactief en wil vanuit deze functie graag een steentje bijdragen aan onze doelstellingen. De 
standplaats voor de functie is in Vries, echter gezien de verschillende locaties waar skid gevestigd is, zal je ook 
veel op pad zijn. De medewerker ICT ondersteunt de Systeembeheerder.  

 

Werkzaamheden 

 Medewerkers in alle onderdelen van de organisatie ondersteunen door het behandelen van ICT verzoeken, 1e 
lijns incidenten en wijzigingen. Dat varieert van vragen over e-mail en tekstverwerking, toegang geven tot 
netwerkschijven, tot incidenten met WiFi netwerken en VPN; 

 Deelname aan verschillende ICT projecten (o.a. vervanging hardware, migraties, implementatie ‘cloud’ 
diensten); 

 Signaleren van beveiligingsrisico’s; 
 Aandragen van verbetervoorstellen. 



 

 

 

Profiel  

 Je hebt een echte ‘hands on mentaliteit’, je ziet het werk liggen en bent in staat werkzaamheden goed te 
organiseren; 

 Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving; 

 Je ben communicatief vaardig en kunt medewerkers op een efficiënte en duidelijke manier helpen en 
adviseren;  

 Je werkt nauwkeurig en gestructureerd; 

 Je bent slagvaardig en pro-actief in het verbeteren van werkprocessen waarbij je signalen op de werkvloer 
oppikt en deelt en afstemt met je leidinggevende; 

 Je bent op korte termijn beschikbaar, uiterlijk halverwege februari 2019. 

 

 

Wat we vragen 

 MBO/HBO diploma richting ICT (minimaal MBO niveau 4); 

 Gedegen basiskennis van Microsoft Windows 7 en 10;  

 Gedegen basiskennis van Microsoft serverplatformen: Microsoft Server 2012 (bij voorkeur MCP); 

 Uitgebreide kennis van Microsoft Office producten; 

 Ervaring met Mobile Device Management; 

 Gedegen basiskennis van Netwerk principes (netwerklagen, Routing, switching, VLAN); 

 Ervaring met VOIP geldt als een pré; 

 Pro-actief; 

 Nauwkeurig; 

 Communicatief vaardig; 

 Ervaring in de functie is een pré; 

 Woonachtig in regio Noord Drenthe / Zuid Groningen; 

 In bezit van rijbewijs B en auto. 
 

 

Wat we bieden 

 Een afwisselde baan in een organisatie die volop in beweging is; 

 De cao Kinderopvang is van toepassing. De functie is ingedeeld in schaal 6: minimaal € 2074,00 en  
maximaal € 2793 bruto per maand bij een volledig dienstverband (uitgaande van de salarisschaal per 1 januari 

2019); 

 De aanstelling is voor 32 uur per week (meer uren niet mogelijk, minder is bespreekbaar) voor de duur van een 
half jaar met de intentie tot verlenging. 

 

 

Informatie en sollicitatie 

Voor informatie over deze vacature kun je bellen met de afdeling P&O tel. 0592 390204.  
Je brief en CV kun je sturen naar: vacature@skidkinderopvang.nl o.v.v. vacature ICT/0119. 
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