
  
 

Veelzijdige Senior ICT Adviseur (36 uur) 
 

Wij zoeken een gedreven en ervaren ICT adviseur met passie voor het vak. 

 

Je bent een onmisbare schakel binnen onze ICT omgeving. Je kijkt kritisch naar ICT en stel je met 
jouw adviezen de organisatie in staat om de juiste dingen te doen en goed samen te werken.  
 
Als adviseur voel je je verantwoordelijk voor alle zaken die te maken hebben met informatievoorziening (applicatie- 
en gegevensarchitectuur, informatie-, gegevensstromen) en automatisering (ICT dienstverlening, telefonie, printers,  
werkplekken, WIFI). Je bent op de hoogte van interne en externe ontwikkelingen op je vakgebied en vertaalt dit naar 
het werk . Je adviseert en stemt af met verschillende partijen zoals management, gebruikers en externe ICT dienst- 
verlener. Doordat het grootste deel van de automatisering is uitbesteed heb je een regiefunctie naar de 
samenwerkingspartners. Je zorgt voor het bieden van support aan collega’s met ieder zijn eigen vraagstukken en  
complexiteit. Verder zorg je ervoor dat de systemen en middelen van de ICT infrastructuur op alle locaties beschikbaar zijn, 
zodat iedereen veilig bij de juiste systemen en informatie kan.  
 
Het is een veelzijdige en zelfstandige functie, waarbij je de breedte van het vak gaat uitoefenen. Wij waarderen eigen initiatief 
en vindt het belangrijk dat jij je blijft ontwikkelen. Er heerst een open en persoonlijke cultuur, met weinig hiërarchische lagen. 
Als medewerker bij Spring kies je voor onze te gekke organisatie en wij kiezen voor jou! De ultieme drive en mentaliteit om 

elke dag het verschil te maken voor de kinderen maakt ons onderscheidend. Samen werken we elke dag aan 1 doel: het 
leveren van een fantastische dienstverlening.  

Deze spirit heb jij ook! Je zoekt een plek waar jij het verschil mag maken. De plek met vrijheid en verantwoordelijkheid waar 
jij je in thuis voelt. Natuurlijk kijken wij naar jouw kennis en ervaring maar ook waar jouw persoonlijkheid en motivatie het 
uiteindelijke succes bepalen. We bieden mooie kansen in een fantastische, groeiende organisatie.  

Lijkt het jou leuk om als adviseur aan de slag te gaan en herken jij je in onderstaande competenties en kwaliteiten? Dan 

maken wij graag kennis met jou onder het genot van een kop thee of koffie!  

• Heb jij HBO werk- en denkniveau en een relevante opleiding en werkervaring? 

• Ben je analytisch, innovatief, organisatiesensitief en durf je verantwoordelijkheid te nemen? 

• Kun je goed samenwerken met verschillende mensen met verschillende wensen? 

• Heb jij kennis van informatiebeveiliging, kantoorautomatisering, denk aan Microsoft, gebruikersbeheer, Azure, 

netwerken & Voip telefonie, Office365, kantoorapplicaties, RDS, MCSA? 

Wat bieden wij jou: 
• Enthousiaste, gezellige collega’s en een bruisende, energieke organisatie volop in ontwikkeling; 

• Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring gebaseerd op functieschaal  11, maximaal € 4.684,- bruto per maand 

bij een 36-urige werkweek; 

• Een open, no-nonsense cultuur waarin ondernemerschap en flexibiliteit centraal staat; 

• Veel aandacht voor ontwikkeling; 

• Een werktelefoon die ook privé gebruikt mag worden. 

 

Hoe kun je reageren? 
Ben je enthousiast en geïnteresseerd? Reageer dan vóór 5 april 2020.  
Stuur jouw sollicitatie naar vacatures@spring-kinderopvang.nl  Vermeld vacaturenummer: 20200040.  
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Steffi van Beek, Recruitment.Tel nr 06 -11958960 
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