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Vacature 

De Marnix Academie,  zoekt per direct een:  
 

 
 

Projectleider ICT (0,8 - 1,0 fte) 
 
 

 

Organisatie 

 

De Marnix Academie is een gespecialiseerde hogeschool gericht op het opleiden van 

professionals voor het onderwijs aan kinderen van 2 tot 14 jaar. We verzorgen diverse bachelor- 

en masteropleidingen en een associate degree (AD). Daarnaast bieden we via het Marnix 

Onderwijscentrum (MOC) nascholing en advies aan onderwijsprofessionals met als doel het 

onderwijs te ondersteunen en te versterken, met praktische cursussen, verdiepende opleidingen, 

individuele coaching of advies op maat. Het Marnix Innovatiecentrum (MIC) draagt met 

onderzoek bij aan de verbetering en vernieuwing van onderwijs- en opleidingspraktijken 

 

 

Functiebeschrijving  

In de functie projectleider ICT kom je te werken op de afdeling ICT en je rapporteert aan de ICT 

manager. Je werkt veel samen met collega’s van ICT, informatiemanagement, 

studentenadministratie en facilitaire dienst. 

 

Je werkt aan meerdere projecten tegelijkertijd. De projecten lopen uiteen van projecten op het 

gebied van ICT-architectuur, implementatie van applicaties die het onderwijsproces en/of het 

bedrijfsvoeringsproces ondersteunen tot installatie van ICT en audiovisuele (AV) infrastructuren 

en security aanpassingen.  

Je werkt projectmatig en draagt zorg voor de realisatie van het geplande resultaat. Per project 

verricht je vooronderzoek en stel je de probleem- en vraagstelling op. Samen met de 

opdrachtgever stel je de projectopdracht samen en stel je het project-, implementatie- en 

adoptieplan op. Uiteraard stem je daarbij goed af met alle projectbetrokkenen en informeer je de 

organisatie over de impact van het project. 

 

Tijdens het project stuur je de projectmedewerkers functioneel aan, bewaak je en rapporteer je 

over de voortgang en uitputting van middelen, je adviseert bij afwijkingen van het plan, 

onvoorziene omstandigheden en beslismomenten. Je zorgt ervoor dat het project de gemaakte 

afspraken nakomt en de afgesproken resultaten oplevert. Aan het einde van ieder project verzorg 

je de evaluatie en de overdracht naar de beheerder en producteigenaar. 
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Functieprofiel 

• Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau; 

• Ruime ervaring in het opstellen van projectplannen, adviezen en (voortgang)rapportages 

en het leiden van projecten; 

• Je kunt goed plannen en overzicht bewaken van verschillende projecten; 

• Je neemt zelf het initiatief, durft beslissingen te nemen en treedt daadkrachtig op; 

• Je kan goed samenwerken met diverse stakeholders, intern en extern; 

• Je hebt goede communicatieve eigenschappen en je kan je aanpassen op het 

gespreksniveau van de diverse stakeholders; 

• Je hebt kennis van projectsturingsmethoden zoals Agile en Prince2; 

• Je hebt conceptuele kennis op het gebied van architectuur, clouddiensten, 

informatiebeveiliging en infrastructuren; 

• Ervaring met projectmatig werken in een onderwijscontext is een pré. 

 

Wij bieden 

Je komt te werken in een hecht en ervaren team waar informeel gecommuniceerd wordt.  

Er is een mate van vrijheid om je taken zelf in te delen en de mogelijkheid om in overleg deels 

thuis te werken.  

 

Voor deze functie is de cao-hbo van toepassing. Het salaris is afhankelijk van ervaring en 

opleiding en bedraagt op fulltime-basis minimaal € 3881,09 en maximaal € 5332,48 bruto per 

maand (conform schaal 11). Daarnaast kent de Marnix Academie een goed pakket secundaire 

arbeidsvoorwaarden, waaronder een reiskostenvergoeding, een eindejaarsuitkering (dertiende 

maand) en tien weken vakantie (deels in verplichte periodes). 

 

Je krijgt in eerste instantie een contract voor bepaalde tijd voor de periode van 1 jaar. Bij goed 

functioneren en bij gelijkblijvende omstandigheden kan het dienstverband worden verlengd.   

 

 

Geïnteresseerd? 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Frank Egberts (ICT 

manager), telefoon 030 275 3400, e-mail: vacature-projectleider-ICT@hsmarnix.nl.  

 

Voor meer informatie over al onze vacatures verwijzen we naar onze website: 

www.marnixacademie.nl/vacatures 

 

 

Sollicitatieprocedure 

Om te solliciteren stuur je jouw motivatie en CV naar het volgende e-mailadres: vacature-

projectleider-ICT@hsmarnix.nl. 
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