Vacature Bednet vzw
Bednet is een Vlaamse VZW die 15 jaar geleden werd opgericht met als doel
langdurig zieke kinderen via internetonderwijs te laten participeren in hun eigen
schoolomgeving.
Door het faciliteren van dit Synchroon Internetonderwijs als dienst vrijwaart Bednet het recht op
onderwijs voor ieder kind of jongere, ook als ze door ziekte, ongeval of zwangerschap tijdelijk fysiek
niet in de klas kunnen aanwezig zijn.
Sedert 1 september 2015 is Synchroon Internetonderwijs een recht, opgenomen in een decreet van de
Vlaamse regering, waardoor de verdere professionalisering van de organisatie (met uitbreiding van haar
werkingsmiddelen) gegarandeerd wordt.
Bednet levert hiervoor alle hulpmiddelen gratis thuis en op school: apparatuur en software tot en met
de expertise bij het begeleiden van kinderen, ouders en school in dit kader.
Bednet wil haar ICT team versterken met een:

ICT Leader – Innovation Officer
Je functie
De ICT Leader draagt in eerste instantie operationeel zorg voor het ICT-team van de
organisatie en de logistieke planning. Je neemt de dagelijkse coördinatie van dit team op jou en
verzekert op die manier de helpdesk support, 2nd line support en materiaalbeheer voor de
organisatie. Als volleerd people manager weet je hen te enthousiasmeren en brengt hen naar
een hoger niveau. Je staat in deze rol ook in voor een continue procesverbetering en
rapporteert naar het management.
In de rol van Innovation Officer heb je echter op tijd en stond bijzondere aandacht voor nieuwe
technologieën op het snijpunt van ICT en onderwijs. Je hebt een visie op innoveren en bent je
bewust van slaagkansen en valkuilen bij implementatie. Je weet hoe je de strategische pijlers
van Bednet kan omzetten in een ICT-strategie die een permanente groei en betere
dienstverlening ondersteunt. Jaarlijks pas je de interne werking aan met een portfolio van
projecten als resultaat die je in een ICT-roadmap opvolgt.
In het bijzonder houdt deze functie het volgende in:









Als innovator ben je de drijvende kracht achter innovatieve technologieveranderingen binnen de
organisatie.
Je neemt actief de lead, verzorgt de opmaak en projectmatige uitvoering van de ICT- roadmap.
Je neemt vervolgens het hele team mee in een vlotte transitie van project naar operationele
uitvoering.
Je bewaakt de dagelijkse operationele dienstverlening, klantgericht, in functie van onze
gebruikers.
Je slaagt erin om een goed netwerk uit te bouwen en te onderhouden zowel intern als extern;
legt contacten met relevante actoren, organisaties en instanties.
Je draagt verantwoordelijkheid voor de opmaak en beheer van het ICT-budget in samenspraak
met de finance manager.
Je selecteert nauwgezet leveranciers van hard-en software, onderhoudt relaties en draagt het
innovatieve imago uit.
Je maakt deel uit van het managementteam waar je de technologieagenda beheert.
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Je bewaakt het kennisniveau van het team, neemt hen mee in technologische ontwikkelingen.
Je creëert a.h.w. een innovatieve community waar kennis en ervaring worden gedeeld.
Je woont technologie conferenties bij en hebt daarbij oog voor technologische ontwikkelingen
die van cruciaal belang kunnen zijn voor Bednet.
Je bent een ervaren projectmanager.
Je houdt inzicht en toezicht op alle systeemontwerpen en architectuur.

Je profiel
Kennis:








Master met 5 - 10 jaar ervaring in een coördinerende rol van (innovatie)projecten en
leidinggeven.
Zeer goede kennis van IT-infrastructuur, bedrijfsprocessen en actuele software toepassingen
Proven track record in de implementatie van projecten, idealiter in de onderwijswereld
Zeer goede kennis van technologische en digitale mogelijkheden als motor van innovatie
Bruggenbouwer met zeer sterke communicatieve en relationele vaardigheden om zowel intern
als extern een draagvlak rond innovatie uit te bouwen
Zeer goede kennis van Nederlands en Engels
Commerciële inzichten
Vaardigheden:











Stressbestendig en flexibel
Initiator
Helikopterzicht maar tevens oog voor detail
Natuurlijke leider en people manager
Onderhandelingsvermogen (cfr leveranciers en WOO)
Time en projectmanagement
Zelfstandig en accuraat werken
Sterke analytische vaardigheden om opportuniteiten te detecteren en een strategie te
ontwikkelen
Genereert creatieve ideeën en zet deze om in oplossingen voor de dienstverlening
Attitude:





Neemt verantwoordelijkheid bij het nastreven van de Bednet-doelstellingen.
Is gedreven om de Bednet-strategie te vertalen naar een innovatieve IT-strategie.
Neemt het team enthousiast op sleeptouw.

Ons aanbod
Een boeiende functie in een organisatie met een uitgesproken maatschappelijk verantwoorde
doelstelling.
Een contract van onbepaalde duur voor een voltijdse job.
Marktconforme verloning in functie van diploma en relevante ervaring.
Plaats van tewerkstelling: Stapsteenweg 1B te 9070 Destelbergen
Bereid zich geregeld te verplaatsen naar hoofdkantoor: Bondgenotenlaan 134/4 te 3000 Leuven
Indiensttreding zo snel mogelijk.
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Interesse?
Richt je brief met motivatie en cv aan:
Philip Van Hoeymissen
Personeelsmanager
vacature@bednet.be
Heb je ICT-gerelateerde vragen, contacteer (ma, woe, vr):
Wim van de Weyer
ICT-manager ad interim
wim.vandeweyer@bednet.be

Procedure
De rol van ICT Leader - Innovation Officer wordt zo snel mogelijk ingevuld.
Wanneer je solliciteert bij Bednet doorloop je altijd verschillende selectiestappen. Een eerste
selectie gebeurt op basis van jouw ingezonden CV. De personeelsmanager gaat na of jouw
kennis en vaardigheden aansluiten bij de vereisten van de functie. Wij kijken niet alleen naar
jouw diploma maar ook ervaring en bijscholing worden in rekening gebracht. Na deze selectie
gaan wij over tot het uitnodigen van een aantal kandidaten voor een eerste verkennend
gesprek. Bij dit interview zijn altijd verschillende mensen aanwezig die je zullen beoordelen.
Nadien volgt snel een tweede gesprek. De keuze voor de definitieve kandidaat volgt hieruit.
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