Vacature bovenschools medewerker ICT stichting ABBO
Wij zijn per 17 augustus 2020 op zoek naar een gedreven, kundige en zelfstandige ICT medewerker. Je
komt in dienst bij stichting ABBO. Naast stichting ABBO voer je de werkzaamheden ook uit voor
stichting SOM. Beide stichtingen delen samen de ondersteunende diensten vanuit een gezamenlijk
bestuurskantoor.
Stichting ABBO staat voor Algemeen Bijzonder Basis Onderwijs. daaronder vallen zeven scholen;
Basisschool de Krabbenkooi, Algemene School Oost, basisschool de Aanloop, de Montessorischool en
basisschool de Zeeridder in Bergen op Zoom. Basisschool de Rode Schouw in Halsteren en basisschool
de Nieuwe Veste in Steenbergen.
Je vaste werkplek is het bestuurskantoor van Stichting ABBO en stichting SOM aan de Marslaan 1 in
Bergen op Zoom. Vanaf je eigen werkplek kun je veel werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast bepaal je
zelf wanneer het noodzakelijk is om naar een van de scholen van stichting ABBO of SOM te gaan. Je
werk is gevarieerd. Je hebt de vrijheid om je werkzaamheden zelf te plannen. Op de scholen heb je te
maken met leerkrachten die als extra taak ICT in hun pakket hebben. Daarnaast tref je als collega een
sparringpartner bij ABBO, dit is de bovenschoolse ICT specialist die scholen onder andere begeleidt bij
onderwijskundige ICT-keuzes gekoppeld aan de schoolvisie. Als koppel trek je deels samen op en vorm
je voor schooldirecteuren en teams een steun en toeverlaat bij beleidskeuzes, problemen, storingen
en scholing. Je brengt de verbinding tot stand tussen externen binnen je vakgebied en de scholen.
Het betreft een tijdelijke vacature voor maximaal vier dagen, wtf. 0,85. Salarisschaal 8, CAO-PO. Op
termijn blijkt of de vacature kan worden omgezet in een vaste benoeming.
Naast een vaste vergoeding voor woon-werkverkeer conform de CAO-PO, ontvang je een
kilometervergoeding voor noodzakelijke dienstreizen naar de scholen.
Zie verder de volledige functiebeschrijving.

Bij belangstelling wordt je verzocht om een sollicitatiebrief en curriculum vitae te sturen naar
info@abboscholen.nl t.a.v. bestuurder dhr. Conny van Loenhout. Uiterlijke inzenddatum 28-06-2020.
De gesprekken zullen overdag plaatsvinden in de week van 29-06-2020. Over de wijze waarop, wordt
persoonlijk afgestemd. Voor vragen naar aanleiding van deze vacature kun je terecht bij dhr. Conny
van Loenhout, bereikbaar op 0164 235225 (ma. t/m do.).

