IT Coördinator, de functie
Astorium zoekt voor het Commissariaat voor de Media een IT Coördinator. Het betreft een vaste
functie voor 32-36 uur per week.
In de rol van IT Coördinator ben je dé vertegenwoordiger van IT binnen de organisatie. Je hebt een en
zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheid, waarin jij zowel adviserend als coördinerend aan
de slag gaat met allerhande IT vraagstukken. Je bent de verbindende factor tussen IT en de
organisatie en je helpt het beleid handen en voeten te geven.
Ben jij een pragmatisch ingestelde IT Coördinator die verantwoordelijkheid durft te nemen, projecten
durft op te pakken en ben jij toe aan een tweede of derde stap in jouw loopbaan? Dan is dit jouw
nieuwe uitdaging!
Wat zijn jouw taken en verantwoordelijkheden als IT Coördinator ?
Als IT Coördinator zie je erop toe dat optimalisatietrajecten worden gestart, begeleid en geborgd.
Daarnaast houd je je in deze functie bezig met het optimaal inrichten en benutten van onder andere
Cloud oplossingen zoals Office 365, maar ook het uitfaseren en afbouwen van oude applicaties. Je
verricht de volgende werkzaamheden:

Je levert een operationele bijdrage aan de IT strategie van de organisatie en vertaalt dit in
prioriteiten en projecten en draagt zorg voor de uitvoering

Je stelt mede de jaarlijkse IT begroting op, bepaalt kwaliteitscriteria en onderhoudt contacten
en contracten met leveranciers

Je coördineert en voert functionele en gebruikersacceptatietesten uit bij vernieuwingen van de
systemen/ nieuwe systemen, waaronder ook applicaties voor mobiele devices

Je voert operationele én functionele taken op het gebied van applicatie-, systeem en
netwerkbeheer uit

Je adviseert en ondersteunt de organisatie op het gebied van security ten aanzien van de
websites

Je draagt zorg voor IT werkplekbeheer van (nieuwe) medewerkers

Je beheert de voorraad IT hardware
Wat neem jij mee?

Minimaal hbo werk- en denkniveau en een relevante IT opleiding

Toe aan een tweede of derde stap in je loopbaan met ongeveer 3-5 jaar werkervaring

Allround IT ervaring, technisch breed georiënteerd en goede kennis van Cloud oplossingen
waaronder Office365; kennis van zaakgericht werken is een pré

Kennis van websitetechnieken, security en telefonie

Ervaring met de overgang naar een digitale omgeving is een groot pluspunt

Zelfstandig, adviserend vermogen, leergierig, betrokken en verbinder

Communicatief sterk en goede gesprekspartner voor collega's, managers, leveranciers en
contractpartners

Bekend met en nieuwsgierig naar de nieuwste ontwikkelingen op IT gebied zoals digitalisering

De organisatie
Bij het Commissariaat voor de Media zetten zo’n 50 professionals zich dagelijks in voor onafhankelijk
toezicht op de audiovisuele mediasector. Vanuit een modern kantoorpand gevestigd net naast het
Mediapark in Hilversum, werken de betrokken medewerkers aan boeiende en afwisselende zaken
binnen de dynamische en innovatieve mediawereld. Het Commissariaat beschermt de
onafhankelijkheid, diversiteit en toegankelijkheid van het media-aanbod op televisie, radio en online,
en maakt zich zowel op nationaal als op Europees niveau sterk voor de informatievrijheid.
De organisatie kenmerkt zich door een collegiale en informele sfeer. Iedereen voelt zich betrokken en
verantwoordelijk voor zijn werk en weet elkaar te vinden.
De rol van IT Coördinator valt onder de afdeling Risicomanagement en Bedrijfsvoering. Je bent de
enige IT-er binnen het Commissariaat van de Media. Er is daarnaast een externe helpdesk voor
functionele vraagstukken. Je rapporteert aan de manager Risk en Control.
Wat is het aanbod voor de IT Coördinator ?
Het Commissariaat voor de Media biedt een zeer uitdagende en zelfstandige rol waarin je echt invloed
hebt en een bijdrage kunt leveren. Zij bieden een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband.

functie voor 32-36 uur

salaris afhankelijk van kennis en ervaring tussen € 2631,- en € 4229,- bruto per maand o.b.v.
36 uur

vakantiegeld

eindejaarsuitkering van 8,3%

165,6 verlofuren o.b.v. 36 uur

goede reiskostenvergoeding voor OV 2e klas

pensioenregeling

regelingen vanuit BBRA CAO

flexibele werktijden

mooie, moderne werklocatie welke goed bereikbaar is met auto en OV en goede
parkeerfaciliteiten biedt

dynamische en unieke werkplek
Is dit jouw kans?
Ben jij de pragmatisch IT Coördinator die wij zoeken? Dan komen wij graag met jou in contact!
Solliciteer voor maandag 3 juni met CV in Word en motivatie via de button "Solliciteer Direct". De
sollicitatieprocedure bestaat uit 2 inhoudelijke gespreksrondes, een assessment, een referentiecheck
een een arbeidsvoorwaarden gesprek.

