Vacature
Per z.s.m. is de Marnix Academie in Utrecht op zoek naar een:

ICT-manager
(1,0 fte)
De organisatie
De Marnix Academie is een hogeschool, gericht op de lerarenopleiding basisonderwijs.
Wij bieden een bacheloropleiding (pabo) aan in voltijd en deeltijd. Daarnaast bieden wij voor
onderwijsprofessionals masteropleidingen, post-hbo-opleidingen en kortlopende cursussen.
Onze onderwijsadviseurs bieden maatwerktrajecten. Het Marnix Innovatiecentrum en onze
lectoren doen onderzoek naar belangrijke thema’s in het onderwijs.
Werkgroep ICT
De werkgroep ICT maakt deel uit van het bedrijfsbureau. Er werken vijf medewerkers bestaande
uit de ict-manager, systeemspecialist, applicatiebeheerder en twee servicepuntmedewerkers.
Iedere medewerker heeft een eigen takenpakket en is zelf verantwoordelijk voor de planning en
inrichting van het eigen werk. Het totale takenpakket van de werkgroep wordt gecoördineerd
door de ICT-manager.
De functie
We zijn op zoek naar een ICT-manager die als dé expert op het gebied van technologieën en best
practices zorg draagt voor de optimale ondersteuning van de onderwijsprocessen en de
bedrijfsvoering. Je gaat de IT dienstverlening en technologische innovaties binnen de Marnix
Academie verder ontwikkelen.
Kerntaken
• Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling in relatie tot informatievoorziening, zoals:
o Toekomstbestendige ICT-architectuur;
o Meerjaren ICT ontwikkelplan opstellen;
o Analyseren van functionele klantvraag en deze vertalen naar technische
oplossingen in samenspraak met de Informatiemanager.
• Coördinatie ICT, zoals:
o Zorgdragen voor de realisatie van een optimale dienstverlening en
technologische innovaties door het team ICT;
o Aanbestedingsprocedures en inkooptrajecten voor de inkoop van
clouddiensten, software en hardware;
o Als security officer het (meerjaren) informatiebeveiligingsbeleid opstellen en
beheren en informatiebeveligingsstrategie vormgeven;
o Adviseren m.b.t. beveiligingsvraagstukken;
o Rapporteren over de uitvoering en naleving van het beveiligingsbeleid;
o Optreden als security officer bij beveiligingsincidenten.
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Projectmanagement, zoals:
o Optreden als projectleider van voor ICT projecten voor zover deze betrekking
hebben op de ontwikkeling en inrichting van de basisinfrastructuur;
o Evalueren van ICT projecten.
Leidinggeven:
o Zorgdragen voor de verdeling, voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden
binnen de afdeling en toezien op de uitvoering;
o Zorgdragen voor de personeelszorg binnen de werkgroep.

HBO werk- en denkniveau;
Ervaring met leidinggeven;
Op de hoogte van de laatste IT ontwikkelingen binnen (hoger) onderwijs;
Kennis van architectuur, informatiebeveiliging en infrastructuur;
Bekend met toepassing standaard methoden en technieken;
Ervaring als securityspecialist;
Proactief en daadkrachtig;
Goede communicatieve vaardigheden en doorzettingsvermogen;
Analytisch denker en accuraat;
Klantgericht en klantvriendelijk.

Wij bieden
De cao-hbo is van toepassing. Je krijgt - vooralsnog - een aanstelling voor bepaalde tijd voor de
periode van één jaar (D4). De intentie is om het contract bij gelijkblijvende omstandigheden en
goed functioneren (na maximaal twee jaar) om te zetten in een vast dienstverband.
De functie moet nog worden gewaardeerd maar het is de verwachting dat deze wordt
ingeschaald in schaal 12. Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt op
fulltime-basis (40 uur) minimaal €4.445,52 en maximaal € 5.717,25.
Daarnaast kennen wij een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een
eindejaarsuitkering (dertiende maand) en tien weken vakantie (deels in verplichte periodes).
Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Marc Linthorst. Telefoon 030
275 3400, e-mail: m.linthorst@hsmarnix.nl.
Sollicitatieprocedure
Sollicitaties kun je tot en met 09 mei 2021 sturen aan vacature-ict-manager@hsmarnix.nl.
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 17 mei (1e ronde) en 20 mei (2e ronde).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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