VSO de Taalbrug
Toledolaan 3
5629 CC Eindhoven
040 - 2902345

Vacature
Wie zijn wij?
De Taalbrug bestaat uit twee scholen voor speciaal onderwijs. De Taalbrug SO geeft onderwijs aan
ruim 400 leerlingen van 4 – 12 jaar in Eindhoven, Helmond en Venlo. De Taalbrug VSO (voortgezet
speciaal onderwijs) geeft onderwijs aan ruim 355 leerlingen van 12 – 20 jaar op de locatie in
Eindhoven. Beide scholen geven speciaal onderwijs aan slechthorende/dove leerlingen of leerlingen
met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).
Voor onze IT-afdeling zijn wij per 1 januari (of indien mogelijk eerder) op zoek naar:

Informatiemanager
(op inhuurbasis voor max. 2 dagen per week)

De IT-regieorganisatie van de Taalbrug
De werkzaamheden van de Informatiemanager worden uitgevoerd binnen de IT-regieorganisatie.
Deze bestaat uit twee Service Desk medewerkers en per locatie een lokale ICT-ondersteuner. De ITregie organisatie is verantwoordelijk voor het operationeel aansturen van de externe ICTdienstverlener(s) en het verbeteren van het gebruik van de IT-infrastructuur. De Informatiemanager
is hierin de voortrekker. Daarnaast is de Informatiemanager verantwoordelijk voor het bewaken en
vormgeven van het totale ontwerp van IT-gerelateerde processen en de informatievoorziening
binnen de Taalbrug.
Wat ga je doen?
Als informatiemanager analyseer en optimaliseer je IT-processen, en onderzoek je de
informatiebehoeften van de organisatie en gebruikers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het
opstellen en onderhouden van visie en beleid op gebied van IT.
De Informatiemanager is verantwoordelijk voor het:









opstellen van het Informatiebeleid en invulling hieraan geven;
bepalen van het ICT-beleid, ICT-uitvoeringsplan en de ICT-meerjarenbegroting;
aansturen IT Regie-organisatie Taalbrug (tactisch en operationeel beheer);
controleren van facturen in relatie tot contracten;
periodiek evalueren van de dienstverlening van IT-dienstverleners;
escaleren naar dienstverleners strategisch;
auditeren dienstverlening IT-dienstverleners;
onderhouden van contacten met de gebruikersorganisatie. Afstemmen vraag en aanbod op
gebied van IT;
 mede opstellen van beveiligingsbeleid en privacy beleid (i.o.m. de security officer/FG);
 analyseren van situaties en vraagstukken vanuit een helicopterview. Het leggen van
verbanden tussen problemen, het stellen van hypotheses en het goed categoriseren van
informatie;
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 Onderzoeken en vaststellen van informatiebehoeften, mogelijkheden tot
procesverbeteringen en de gewenste informatievoorziening.
Wie ben jij?
 Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau.
 Je bent een communicatief sterke persoonlijkheid met organisatiesensitiviteit en
inlevingsvermogen. Je weet van nature hoe je mensen kunt verbinden. Je bent klantgericht
en houdt van samenwerken in multidisciplinaire teams.
 Je beschikt over een analytisch denkvermogen en kunt 'in grote lijnen' denken
(abstractievermogen).
 Je hebt ervaring als informatiemanager, informatieanalist, organisatieadviseur, of een
vergelijkbare functie met ervaring op het gebied van o.a. procesmanagement,
onderwijslogistiek en digitale leer- en werkomgeving.
 Je hebt kennis van een methodische aanpak van business- en informatieanalyse.
 Je hebt kennis en ervaring op het gebied van BiSL en business informatieplanning,
projectmanagement (Prince2) en Lean/Agile/Scrum.
Vraag
Het gaat om een functie voor maximaal 2 dagen per week en we gaan hierbij uit van inhuur. Het gaat
nadrukkelijk niet om een betrekking in vaste dienst.

Meer informatie
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Alexander
Claassen, sectordirecteur VSO via 040-2423355 of a.claassen@taalbrug.nl

Solliciteren
Mail jouw cv met motivatie vóór 20 november naar: administratie@taalbrug.nl
Of stuur naar:
De Taalbrug Sector VSO
t.a.v. dhr. A. Claassen, sectordirecteur
Toledolaan 3
5629 CC Eindhoven
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