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» Wat ga je doen? 
Als teammanager informatiemanagement 
en  informatietechnologie ben je 
businesspartner van het onderwijs en 
initieer en faciliteer jij een optimale (IT) 
ondersteuning voor toekomstbestendig 
onderwijs. Hiervoor sta je in verbinding 
met het onderwijs en jaag je onderwijs/IT 
innovatie aan!  
 
Je maakt deel uit van een managementteam 
onderwijsondersteuning en stuurt circa 10 
medewerkers van het team Innovatie Centrum 
Automatisering (ICA) aan. Het team ICA 
bestaat uit de afdelingen IT-regie en IT-
support. IT-support wordt rechtstreeks 
aangestuurd door de sr. Delivery Manager.   
 
IT-regie ontwikkelt en implementeert beleid en 
ondersteunt de organisatie inzake vraag-
stukken met betrekking tot automatisering en 
informatisering. Daarbij stuurt IT-regie de 
leveranciers aan die de IT-dienstverlening 
realiseren. IT-support is o.a. verantwoordelijk 
voor de eerstelijns dienstverlening aan het 
onderwijs.  
 
Als teammanager volg en analyseer je 
relevante in- en externe ontwikkelingen en 
weet je deze te vertalen in strategie en 
beleidsadviezen. Je bent verantwoordelijk 
voor het ontwikkelen, onderhouden en 
implementeren van de IT-strategie, het IT-
programma, het IT-beleid en de enterprise 
architectuur. 

Je actualiseert jaarlijks het IT-programma, de 
(meerjaren)begrotingen, de personeels-
begroting en het IT-jaarplan. Daarnaast stuur 
je multidisciplinaire projectteams aan binnen 
de school of neem je als (IT) specialist deel. 
Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van 
de digitale leer- en werkomgeving en de 
uitvoering van IT-aanbestedingen. Gezien de 
hoeveelheid projecten heb je een belangrijke 
rol in de prioritering hiervan richting directie en 
in de vertaling hiervan naar je team.  
 
Tot slot speel je een rol in het vormgeven van 
de samenwerking met het Horizon College, 
mogelijk leidend tot een fusie op termijn. 
 » Wat beloven wij jou? 
• Een uitdagende baan als teammanager 

IM en IT in een dynamische 
onderwijsomgeving van 32 tot 40 uur per 
week, in eerste instantie voor een jaar en 
met uitzicht op een vaste aanstelling. 

• Een salaris van maximaal € 5.685,- bruto 
per maand (schaal 12 cao mbo) bij een 
volledig dienstverband. 

• Daarnaast kun je profiteren van de 
mogelijkheid om deels thuis te werken, 
een ruime verlofregeling, collectiviteits-
korting, ziektekostenverzekering, 
fietsplan, ruime mogelijkheden tot 
scholing, 8% vakantietoeslag en 8,33% 
eindejaarsuitkering. 

• 1 fte, een 40-urige werkweek resulteert in 
30 vakantiedagen en 17 vrij opneembare 
compensatiedagen per kalenderjaar. 

» Wat vragen we van jou? 
• Je bent een enthousiaste en verbindende 

teammanager die beschikt over een 
gezonde dosis humor en innovatief, 
communicatief vaardig en daadkrachtig is.  

• Je bent klantbewust en in staat op een 
vakkundige en verbindende wijze 
aansluiting te vinden bij de klant 
(onderwijs en ondersteunende 
afdelingen).  

• Je gaat gestructureerd te werk en kunt 
goed prioriteren.  

• Je bent een echte sparringpartner voor 
het onderwijs en het directieteam.  

• Je hebt een IT achtergrond en bij 
voorkeur ervaring in het (beroeps)-
onderwijs of de publieke sector.  

• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in 
een (IT of onderwijs) managementfunctie.  

• Je hebt ruime ervaring met programma- 
en projectmanagement.  

• Je hebt ervaring in het opbouwen en 
onderhouden van interne en externe 
relaties.  

• Je beschikt over een afgeronde hbo(+)/wo 
opleiding richting IT.   

 » Waar kom je te werken?  
Het Regio College verzorgt beroepsonderwijs 
en educatie aan circa 6.000 studenten. Het 
Regio College ontwikkelt in partnerschap met 
de regionale omgeving uitdagende en 
effectieve beroepsopleidingen en 
taaltrajecten. De studenten worden begeleid 
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Ben jij een IT professional met minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring? Bij voorkeur in het onderwijs of de publieke sector?  
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Teammanager IM en IT (0,8 – 1,0 fte)  

VACATURE 



 

 

16 MEI 2022 - PAGINA 2/2 

www.regiocollege.nl 

bij het ontwikkelen van hun talenten en het 
nemen van verantwoordelijkheid voor hun 
leerproces. De (beroeps)praktijk heeft in het 
leren een centrale plaats. Voor de ruim 500 
medewerkers zijn hart voor studenten, 
klantgerichtheid en resultaatgerichtheid 
belangrijke kwaliteiten. Het team Innovatie 
Centrum Automatisering (ICA) is 
ondersteunend aan het onderwijs, ambitieus, 
professioneel en loopt voorop op het gebied 
van innovaties.  
 » Is je interesse gewekt? 
Voor informatie kun je je richten tot de heer 
Micha Leummens, directeur School voor 
Economie & Toerisme, 06 50419087. Herken 
je jezelf in het geschetste profiel stuur dan zo 
snel mogelijk je sollicitatie per e-mail naar  
secretariaatscholen@regiocollege.nl  
 
Het opvragen van referenties en het doen van een 
assessment is onderdeel van de procedure. 
 
De vacature wordt zowel intern als extern vacant 
gesteld.  

 
Wij zijn een school die midden in de Zaanse 
samenleving staat. Onze studenten hebben een 
diverse achtergrond met ieder zijn eigen unieke 
talenten. We geloven dat we onze studenten het 
beste kunnen aanspreken met een team dat o.a. qua 
leeftijd, culturele achtergrond, arbeidsvermogen, 
gender en persoonlijkheid divers is samengesteld. 
Daarom streven we naar diversiteit in de teams. 
De verschillen in mensen helpen ons nog beter 
onderwijs te geven!  
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