O21 is op zoek naar een

Onderwijs- (en ict) adviseur
voor 24-36 uur

Heb jij affiniteit met onderwijs en ict? Ben je resultaatgericht en daadkrachtig,
zonder mensen uit het oog te verliezen? En wil jij meebouwen aan een succesvol
bedrijf? Dan maken we graag kennis met jou!

Dit ga je doen
Als adviseur heb je een doordachte visie op toekomstgericht onderwijs en ken je de kansen en de risico’s van
de rol die digitalisering daarbij speelt. Scholen en besturen begeleid je bij het ontwikkelen van hun eigen visie
op onderwijs en ict en bij het vertalen daarvan naar concreet beleid. De ene dag adviseer je op strategisch en
tactisch niveau, de andere dag geef je een presentatie of opleiding aan een groep onderwijs-professionals.
Samen doelen bereiken: daar ga je voor. Niet alleen voor en met onze opdrachtgevers, maar ook binnen ons
team.

Dit ben jij
Je herkent je in onderstaande punten:
•
•
•
•
•
•
•

Je bent op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom digitale geletterdheid.
Je kent de domeinen van het vier-in-balans-model.
Je wordt blij van innovatietrajecten.
Je kunt veel ballen in de lucht houden, zonder het overzicht te verliezen.
Je staat stevig in je schoenen en bent ondernemend: je ziet kansen en grijpt uitdagingen met beide handen aan.
Je bent kritisch op je eigen functioneren en wil blijven ontwikkelen.
Je kunt prima zelfstandig werken, maar verstaat ook de kunst van het samenwerken met klanten en je
collega’s.

Dit zijn wij
O21 is een landelijk opererend, bruisend en groeiend onderwijsadviesbureau op het gebied van onderwijs en ict. Wij zijn tevreden
als onze klanten op een eigentijdse manier nog beter onderwijs
geven. Al tien jaar begeleiden en ondersteunen we schoolbesturen
en scholen uit het primair en voortgezet onderwijs. Dat doen we
op alle niveaus: aan leerkrachten, ict-coördinatoren, directeuren en
bestuurders. We werken samen met zelfstandige onderwijskundigen, onderzoeksbureaus en landelijke organisaties waaronder de
PO-Raad.
Wil je meer weten over wie we zijn en wat we doen?
Neem dan een kijkje op www.o21.nu.

Goed om te weten
De collega die we zoeken:
• heeft werkervaring in het PO of
VO, waarbij ervaring als
bovenschools ict’er,
stafmedewerker, onderwijsadviseur of adviseur bij een
ict-netwerkbeheerder voor het
onderwijs een pré is;
• beschikt over HBO+ werk en
denkniveau en heeft ervaring
met het thema ‘onderwijs en ict’;
• is in het bezit van een rijbewijs
en auto.

Dit bieden we jou
Ontwikkeling, afwisseling en uitdaging zijn belangrijke kernbegrippen voor O21. We zijn kritisch op ons eigen functioneren en erop
gericht om het morgen net iets beter te doen dan vandaag. We
hebben een kernteam met bevlogen collega’s en vieren samen
successen.
Bij ons krijg je veel verantwoordelijkheid én vrijheid. Je hebt zelf de
regie over jouw agenda. Je werkt afwisselend bij klanten of in ons
gezellige kantoor te Bodegraven, maar regelmatig thuiswerken
behoort ook tot de mogelijkheden.
Wij bieden een uitdagende baan voor 24-36 uur per week. Je
salaris bedraagt - afhankelijk van je ervaring - tussen 3.400 en
4.800 euro bruto per maand (naar rato, de genoemde bedragen
betreffen een fulltime dienstverband). Verder krijg je een laptop,
telefoonvergoeding en neem je deel aan onze bonusregeling. Je
krijgt een jaarcontract dat bij goed functioneren wordt verlengd.
O21 valt niet onder een (onderwijs) CAO.

Enthousiast?

Contact

Karen Paardekooper
Onderwijsadviseur,
directeur
karen@o21.nu

Is deze functie jou op het lijf geschreven? Dan horen we graag van
je! Stuur je CV met motivatie naar info@o21.nu of neem contact op
met Karen Paardekooper via karen@o21.nu.

Volg ons
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