Vacature

Projectleider IT (wtf 1,4)
Afdeling IT
Datum publicatie:
Sluitingsdatum:
Vacaturenummer:

11 mei 2018
27 mei 2018
18.035

Openbaar Onderwijs wordt gevormd door 2100 medewerkers en 16.000 leerlingen. Een team van professionals
adviseert en ondersteunt de scholen en het College van Bestuur. De afdeling IT maakt onderdeel uit van de
directie Bedrijfsvoering en Beheer.
Door ontwikkelingen in de maatschappij en in het onderwijs worden steeds hogere eisen gesteld aan het gebruik
van IT en informatievoorziening binnen het onderwijs. Daarnaast speelt de informatievoorziening ook binnen
onze bedrijfsvoering een steeds grotere rol. Mede daardoor hebben wij ambitieuze doelstellingen geformuleerd
om te komen tot een hoogwaardige IT-organisatie en zijn wij gestart met het herinrichten van onze IT-organisatie.

Functie
Wij zijn per direct op zoek naar een energieke en gedreven Projectleider IT, die graag iets wil betekenen voor het
openbaar onderwijs. Het betreft een projectaanstelling voor maximaal 3 jaar.
Als projectleider bewaak je projectmanagementaspecten zoals geld, organisatie, kwaliteit, risico’s, informatie, tijd
en techniek. Dit doe je met behulp van het door jou opgestelde projectplan. Je bent verantwoordelijk voor de
interne en externe communicatie, activiteitenplanning en kwaliteitsborging. Je hebt meerdere IT—projecten onder
je hoede en je levert hiermee een positieve bijdrage aan de doelstellingen van de organisatie.
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
 het coördineren van de werkzaamheden van projectmedewerkers;
 het opstellen van rapportages;
 het adviseren van de opdrachtgevers;
 het informeren en adviseren van de stuurgroep;
 het opzetten van de projectorganisatie;
 het verrichten van vooronderzoek.

Wij zoeken een collega die:
beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider;
beschikt over kennis van en ervaring met projectmanagement (Prince 2);
kennis heeft van de nieuwste ontwikkelingen in de IT-branche, bij voorkeur in het onderwijs;
beschikt over een scherp inzicht in processen en voortgang;
snel knelpunten weet op te lossen en in goede samenwerking met collega’s ervoor zorgt dat deadlines
en doelstellingen worden gehaald;
gevoel heeft voor het stellen van prioriteiten en resultaatgericht is, zonder daarbij de wensen en
behoeften van de opdrachtgevers en de organisatiebelangen uit het oog te verliezen;
in staat is om oplossingen zowel conceptueel als technisch inhoudelijk te beschrijven;
stressbestendig en flexibel is;
goed zelfstandig en in teamverband kan werken.

Salaris
Deze functie is gewaardeerd op schaal 10 van de CAO VO. Het bruto maandsalaris bedraagt maximaal
€ 3.978,- bij een volledige aanstelling.

Organisatie
Kies je voor Openbaar Onderwijs Groningen, dan kies je voor de leerling. Bij ons worden leerlingen gezien en
krijgen zij ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Wij geven hen de basis voor de toekomst en doen dit met
elkaar. Samen zijn we ‘Sterk in leren!’
Vanuit de kernwaarden lef, focus en vertrouwen geven wij vorm aan de inhoud van het onderwijs.
Waarbij je als medewerker durft te kiezen voor kwaliteit en eigenaarschap. Dat je hierbij oog hebt voor je eigen
ontwikkeling, stimuleren wij met een uiteenlopend aanbod aan trainingen en opleidingsmogelijkheden.
Ben jij de collega die wij zoeken?
Dan maken we graag kennis met je! Je kunt je sollicitatie en cv richten aan: solliciteren@o2g2.nl. Vermeld in de
onderwerp-regel de vacature en het vacaturenummer 18.035.
Informatie
Informatie over de school vind je op de website: www.o2g2.nl.
Meer informatie over deze functie is in te winnen bij Angela Velberg: a.velberg@o2g2.nl of 050 – 321 0300.
Een functieprofiel is opvraagbaar via solliciteren@o2g2.nl.
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

