Det frie Gymnasium

Det frie Gymnasium søger en fuldtids IT-ansvarlig
Vi er et privat gymnasium og grundskole med 8. til 10. klasse med basisdemokrati. Der er ca. 800 elever og
85 ansatte på vores to adresser på Nørrebro. Vi har outsourcet den basale IT-infrastruktur, herunder
overvågning, sikkerhed, server, softwareopdatering, firewall og backup.
Du er en person, der kan lide at have en til tider uforudsigelig arbejdsdag. Du kan bruge en skruetrækker og
arbejde tæt sammen med underviser, administration samt pedelgruppen. Du kan planlægge din dag ud fra
prioriterede arbejdsopgaver og forstår vigtigheden af udmeldte deadlines. Du har lyst til at arbejde med
Det frie Gymnasiums nuværende og fremtidige IT-univers; både det administrative og det pædagogiske.
IT-afdelingen består af 1½ stilling, hvor den fuldtidsansatte har det daglige ansvar og opgaverne er:
• Sørge for at IT-dagligdagen er så ukompliceret som muligt for ansatte og elever
• Supportere ansatte og elever med undervisnings-/arbejdsrelateret IT, herunder akut hjælp
• Indkøbsansvarlig for bærbare, pc, mobiltelefoner
• Understøtte lærerne i hvordan man bruger IT i undervisningen med pædagogisk vinkel
• Indgå i sparring omkring udvikling af pædagogisk IT i undervisningen
• Klargøring, opsætning, vedligeholdelse og opdatering af stationære computere og bærbare
• IT-forberedelse- og afvikling af eksamener i forhold til evt. IT-problemer.
• IT-forberedelse- og afvikling af andre skolerelaterede aktiviteter, fx. info-aften for nye elever.
• Det praktiske samarbejde med det eksterne IT-selskab.
• Medlem af skolens GDPR-udvalget.
• Hjemmesider, kommunikationsplatform, administrationssoftware og telefonsystem m.f.
• Administration af softwarelicenser og aftaler.
Software som primært bruges: Lectio, Google Workspace for Education, BOSS, DocuNote, SignFlow,
OneTooX, Onlinebooq, Microsoft Dynamics C5 (snart BC), UVData, Office 365, Adobe, Maple og
IntoWords.
Vi tilbyder en overenskomstmæssig løn som afspejler ansvaret og arbejdets beskaffenhed.
Forventet startdato er d. 1/9 2021 og vores nuværende IT-medarbejder stopper d. 15/9 så der er tid til en
overlevering.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte vores økonomiansvarlig Michael Dissing på 2044 9646
eller på mail mdi@detfri.dk
Læs mere om skolen på www.detfri.dk
Ansøgningen skal sendes til itjob@detfri.dk
Deadline er fredag d. 23/7 kl. 12:00 og vi afholder samtalerne d. 28/7.
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