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‘Sterk onderwijs vandaag voor de beroepen van morgen’ 
 
Werken op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt? 
Ze bouwen, sleutelen aan de energietransitie en houden het openbaar vervoer op het spoor. Ze zijn de motor 
van onze economie en houden de samenleving draaiend. Waar zou ons land zijn zonder mbo’ers? Het mbo is 
Mega Belangrijk Onderwijs en daar willen we bij de MBO Raad graag aan bijdragen! 
 
De MBO Raad is de brancheorganisatie van de scholen in het middelbaar beroepsonderwijs en de 
volwasseneneducatie. Bij de MBO Raad zijn alle scholen in de mbo-sector aangesloten die bekostigd onderwijs 
aanbieden. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden, biedt diensten aan en 
onderneemt gezamenlijke activiteiten die samenhangen met deze belangenbehartiging. 
 
Ter aanvulling van de ICT afdeling zoeken we tijdelijk een: 
 

Applicatiebeheerder 24 uur per week (0,6 fte) 
 
Wat ga je doen? 
Als (startend) applicatiebeheerder zorg je voor het optimaal functioneren van belangrijke systemen van de 
MBO Raad, waaronder Office 365, CRM-Dynamics en SharePoint. Je werkt samen in een team van ervaren 
applicatie en systeembeheerders.  
 
De belangrijke werkzaamheden zijn: 

• Je ondersteunt collega’s bij het gebruik van de applicaties, zodat zij optimaal kunnen werken;  

• Je beantwoordt vragen van gebruikers je leert gebruikers om te gaan met de applicaties door af en toe ook 
trainingen te verzorgen;   

• Je houdt je bezig met testen en implementeren van Dynamics releases;   

• Je ondersteunt de gebruikers bij het organiseren van hybride vergaderingen en hebt een aandeel in het 
aanleren van deze nieuwe vaardigheid;  

• Je voert ICT- gerelateerde werkzaamheden uit binnen de diverse applicaties;  

• Je beheert functioneel en technisch een aantal websites en ondersteunende applicaties; 

• Je bent (mede) verantwoordelijk voor het beheer van de digitale werkplekken. 
 
Wat waarderen wij aan jou? 
Je bent een teamplayer die proactief en zelfstandig kan werken. Je volgt of hebt afgerond een ICT-opleiding. 
Je bent in staat projectmatig te werken en je kunt hierbij goed prioriteiten stellen. Je deelt graag kennis met 
andere. Je staat voor samenwerken en je bent klantgericht. Je bent sociaal en communicatief vaardig. Je bent 
proactief en handelt anticiperend om waar mogelijk problemen voor te zijn. Je bent enthousiast en 
servicegericht en staat graag mensen te woord.  
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Aan welke eisen geef je invulling? 
• Je hebt een mbo-plus werk- en denkniveau, bij voorkeur ondersteund door een relevante opleiding op het 

gebied van ICT;  
• Je hebt een lerende houding;  
• Je bent zeer vaardig met het Microsoft Office-pakket;   
• Beheerderservaring met SharePoint en Dynamics 365 is een pré; 
• Beheerderservaring met CMS-applicaties. 
 
Wat bieden wij? 
Een afwisselende functie met veel ruimte voor ontwikkeling. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring 
en bedraagt op fulltime basis minimaal € 2.458,00 en maximaal € 3.334,00 bruto per maand (schaal 7). We 
vinden het belangrijk dat medewerkers hun talenten blijven ontwikkelen. Binnen de afdeling zal een starter door 
onze ervaren ICT-professionals begeleid worden. We bieden ook verschillende mogelijkheden aan om aan je 
eigen ontwikkeling en loopbaan te werken vanuit de principes en mogelijkheden van een kleinschalige (ca. 110 
medewerkers) professionele organisatie. 
 
Meer informatie en solliciteren 
Ben je als kandidaat echt nieuwsgierig geworden? Bel of mail met Gerard van Keeken, business controller, via 
telefoon 06 – 86 87 26 86 of per e-mail: g.vankeeken@mboraad.nl  
Je kunt jouw sollicitatie per email verzorgen aan hrm@mboraad.nl bij voorkeur via een uitgebreid cv en een 
bondige motivatiebrief. 
 
Uiterste reactietermijn is dinsdag 19 oktober a.s. 09:00 uur.  
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