
INTERNE SOLLICITATIE 
 

  

                               De Stichting ‘Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname’                  
                               (CELOS) is een toonaangevend instituut voor toegepast en kwalitatief  
                               hoogwaardig onderzoek en dienstverlening in agrarische en bossystemen en  
                               draagt hiermee actief bij aan duurzame ontwikkeling 
 

 
Er bestaat momenteel plaatsingsmogelijkheid voor een 
 

IT Manager 
 
Doel van de functie 

De IT manager zal de primaire kantoorapplicatie (software) en de geautomatiseerde systemen 

(hardware) operationeel maken, houden, en beheren. 

 

Hoofdtaken: 

I. Afdelingshoofd Algemeen: 

- Managet verwachtingen en resultaten van zowel de organisatie als de medewerkers zelf; 

- Stelt strategische doelstellingen op en managet deze; 

- Voldoet aan financiële doelstellingen door het vaststellen van vereisten; maakt een 

budgettair jaarplan, inclusief bijbehorende begroting. Draagt zorg voor een juiste 

toewijzing, aanwending, beheer en bewaking van (financiële) middelen binnen de 

afdeling, het analyseren van afwijkingen en het initiëren van corrigerende maatregelen; 

- Bewaakt de kwaliteit van het door de afdeling geleverd werk; 

- Voert functionerings- beoordelings- en ontwikkelgesprekken met teamleden; 

- Is betrokken bij het proces van werving en selectie van nieuwe medewerkers, oriëntatie 

en inwerken van personeel, het behouden van een veilige werkomgeving, en 

persoonlijke ontwikkeling van personeel met het oog op het realiseren van de 

geformuleerde doelstellingen; 

- Onderhoudt contacten met relevante individuen binnen het CELOS; 

- Onderhoudt contacten met relevante externe dienstverleners t.b.v. het CELOS,  

 

II. Afdelingshoofd IT: 

- Zet geautomatiseerde informatiesystemen op en onderhoudt deze; 

- Installeert, beheert, en onderhoudt hard- en software; 

- Is verantwoordelijk voor het updaten van server kantooromgeving; 

- Handelt diverse IT meldingen af; 

- Ondersteunt collega's op het gebied van Windows, Office en andere applicaties; 

- Is verantwoordelijk voor en installeert de juiste hardware, software, systeemgebruik, 

aanpassingen en verbeteringen; 

- Is verantwoordelijk voor continu onderhoud en verbeteringen van de website en het 

emailsysteem; 

- Voorkomt, signaleert, en lost storingen op; 

- Voert back-up procedures uit; 

- Is verantwoordelijk voor beveiliging van systemen; 

- Legt pc-netwerken aan en onderhoudt deze; 

- Geeft ondersteuning bij gebruik pc en pc-netwerk. 

 

 



Functie-eisen/ competenties: 

- Een relevante opleiding op minimaal Bachelor niveau; 

- Master werk- en denkniveau; 

- Ruime relevante ervaring in soortelijke functie; 

- Kennis van applicatie- en systeembeheer; 

- Goede beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift; 

- Goede beheersing van het MS Office pakket; 

- Proactief en besluitvaardig; 

- In staat zijn om zowel individueel als in teamverband te functioneren; 

- Stressbestendig en flexibel; 

- Goede contactuele en persoonlijke communicatieve eigenschappen. 

 

Vaardigheden: 

Prestatiemanagement, begeleiding, kwaliteitsmanagement, resultaatgedreven, 

stressbestendig, feedback geven, leiding geven. 

 

Reacties tot uiterlijk 21 januari 2022 vergezeld van een CV, motivatiebrief en twee (2) 

referenties indienen bij het waarnemend hoofd HRM, mw. A. Ramsaroep BBA,                   

Prof. Dr. Ir. Jan Ruinardlaan, Universiteitscomplex of per E-mail naar hrm@celos.sr.org. 

mailto:hrm@celos.sr.org

