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Ben jij onze nieuwe collega?
De Christelijke Hogeschool (CHE) is een hogeschool geworteld in een protestants-christelijke traditie.
De CHE leidt jaarlijks ruim 4.000 studenten op tot waardevolle professionals met hart voor hun vak.
Ruim 500 medewerkers dragen hier met veel gedrevenheid aan bij. Met resultaat, want de CHE is al
jaren één van de meest gewaardeerde hogescholen van Nederland. De CHE biedt voltijd en deeltijd
hbo-opleidingen, masters, associate degrees, post-hbo’s, cursussen en trainingen. De verschillende
lectoraten vervullen een belangrijke, dragende rol voor het onderwijs.
De CHE wil een goede en aantrekkelijke werkgever zijn waar de medewerkers zich thuis voelen, zich
kunnen ontwikkelen en van elkaar leren. Wij verwachten van medewerkers dat zij bewust kiezen voor
integratie van christelijke levensovertuiging in het professioneel handelen.

cursussen en trainingen. De verschillende lectoraten vervullen een belangrijke, dragende rol voor het
Binnen de ICT-opleiding komt, vanwege groei en interne verschuiving, een vacature beschikbaar.
Wij zijn op zoek naar een:

Technisch Onderwijsassistent (TOA)
Betrekkingsomvang 0,6 fte
Jaarcontract met intentie tot verlenging
Ingangsdatum: bij voorkeur 17 augustus 2020
Waar kom je terecht?
In deze functie ben je werkzaam binnen het opleidingsteam van de HBO-ICT team. Dit is een hecht
team van 15 medewerkers (docenten en ondersteuners) dat zich kenmerkt door korte lijnen en een
innovatieve werkwijze. Je gaat intensief samenwerken met de andere TOA en de opleidingsdocenten.
Wat ga je doen?
Je houdt je onder andere bezig met de volgende taken:
 Faciliteren van diverse software tools die ondersteunend zijn binnen het ICT onderwijs. Een
voorbeeld is GitHub wat gebruikt wordt tijdens de software practica.
 Verzorgen van demo of demosystemen, bijvoorbeeld het inrichten van een netwerkrouter of
een usability lab omgeving.
 Practica begeleiden, waarin studenten bezig zijn met tools en software ontwikkeling.








Technische vragen beantwoorden, bijvoorbeeld over programmacode of tools gebruik.
Verantwoordelijkheid voor cloud accounts (kostenaspect) en beheer van cloud services
Systeembeheer van de eigen ICT systemen van de opleiding
Contactpersoon met CHE ICT beheer.
Automatisering en ondersteuning in de inrichting van onze digitale leeromgeving IT’s learning
En mogelijk ook de ondersteuning in tooling van docenten om online lesgeven mogelijk te
maken

Wie zoeken wij?
Een enthousiaste collega met MBO+/HBO werk- en denkniveau die zich herkent in de volgende
functie-eisen:
 Je weet van de theorie en praktijk van DevOps en Ops.
 Je hebt ervaring met cloud oplossingen zoals Azure en AWS of je bent in staat je dit snel
eigen te maken.
 Powershell, bash, git en Github zijn voor jou vertrouwde termen.
 Je kunt programmeren in een moderne programmeertaal: C#, Java, Python, Go, C, C++.
 Ook van databases weet je het nodige: SQL, ETL, Power BI
 Je bent op systeembeheer niveau vertrouwd met Windows en/of Linux.
 Je weet het nodige van internet technologie, netwerken, beveiliging: DNS, TCP/IP, https,
oAuth, Wireshark, LDAP, Active Directory.
 Je begrijpt het belang van het automatiseren van je eigen werkomgeving.
 Als je iets weet van HTML, CSS, JavaScript, Typescript, ASP.Net, Angular, Vue, of een andere
web ontwikkeltaal is dat een pré.
Verder ben je betrokken en betrouwbaar; analytisch en nauwkeurig in de uitvoering van het werk;
kun je zowel zelfstandig als in teamverband werken en heb je het vermogen om voor knelpunten
oplossingen te bedenken.
Identiteit van de CHE
De CHE is een christelijke hogeschool, iets waar we trots op zijn. De organisatie gaat met de tijd mee,
maar de basis blijft - ook na ruim 60 jaar - hetzelfde: de Bijbel, Gods Woord. We geloven dat God op
een liefdevolle manier bij ieders leven en de samenleving betrokken is en dat er door Jezus Christus
verzoening en hoop is voor de wereld. Dat is iets waar elke medewerker van de CHE aan bij mag
dragen door samen betrokken professionals op te leiden die de samenleving dienen, hoop brengen
en vanuit hun overtuiging het verschil maken. Medewerkers van de CHE zijn de identiteitsdragers van
de organisatie. Levende voorbeelden voor studenten en collega’s, ieder met zijn of haar eigen
verhaal en achtergrond. Van medewerkers wordt verwacht dat ze op een positieve manier handen
en voeten geven aan de identiteit van de school.
De CHE is een organisatie waar je je volop kunt ontwikkelen en wisselende rollen kunt vervullen.
Daarvoor bieden we passende scholing aan. Verder heeft de CHE goede voorwaarden, met name als
het gaat om de balans werk-privé. Als medewerker binnen de Christelijke Hogeschool kom je terecht
in een kwalitatief sterke organisatie, die met haar onderwijs landelijk structureel hoog scoort.
Informatie en sollicitatie
De functie wordt ingeschaald in 8 van de CAO HBO, afhankelijk van vooropleiding en werkervaring
min. € 2.529,33 en max € 3.386,57 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband).
Meer informatie over de inhoud van de functie kun je inwinnen bij Rine le Comte, opleidingsdocent
(rlcomte@che.nl) of telefonisch via: 0318-696300). Informatie over de procedure kun je inwinnen bij
Miranda Henken, HR-adviseur (wahenken@che.nl of telefonisch via: 0318-696300).
Ben je enthousiast geworden? Dan zien we graag uiterlijk maandag 29 juni 2020 jouw motivatiebrief
en CV tegemoet. Deze kun je sturen naar Corien Maatjes, secretaresse Afdeling HRM, via:

werken@che.nl onder vermelding van “Vacature TOA”. De briefselectie vindt plaats in week 27. De
eerste gespreksronde wordt vermoedelijk gepland op 2 juli.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Bij gelijke geschiktheid verdienen interne kandidaten de voorkeur.

