Senior Informatie Adviseur
Informatie
Plaats

Mijdrecht

Salarisindicatie

Maximaal €5169

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

36

Publicatiedatum

25-08-2021

Werk- en denkniveau

WO,HBO

Sluitingsdatum

31-12-2021

Schaal

Schaal 11

Vacature Tekst

Wil jij de digitale informatievoorziening van onze gemeente naar een hoger plan trekken? Werk je graag samen met collega
adviseurs aan vraagstukken op het snijvlak van Organisatie, Informatie en ICT? Vind je het leuk om de relatie te leggen tussen
onze doelstellingen en de daarvoor benodigde informatievoorziening? En wil je werken in een leuk team? Dan ben jij de Senior
Informatie Adviseur die wij zoeken!

Zo maak jij het verschil
Als Senior Informatie Adviseur draag je bij aan de ontwikkeling, de implementatie en het beheer van onze informatievoorziening
op basis van onze vastgestelde Visie op Informatievoorziening.
·
·
·
·
·
·
·
·

Je helpt het cluster beleid en advies verder te ontwikkelen
Je coördineert werkprocessen en stuurt op de uitvoering en voortgang van de werkzaamheden.
Je adviseert over en ontwikkelt strategisch beleid op het gebied van informatievoorziening, informatiebeheer en
informatiemanagement
Je stelt zelfstandig de I&A onderdelen voor de jaarlijkse P&C producten (kadernota, begroting, bestuur rapportages,
jaarrekening) op
Je bent intermediair tussen de (in- en externe) klant en ons team. In de praktijk betekent dit dat je een van de
aanspreekpunten bent voor complexe informatievraagstukken.
Je neemt deel aan relevante projectteams (in- en extern) en bent qua kennis en ervaring sparring-partner op zowel
analoog als digitaal gebied
Je levert je aandeel in het tijdig, juist en volledig verwerken van complexe voorstellen waar (bestuurlijke)
besluitvorming voor nodig is.
Je brengt eenheid en samenhang aan in lopende initiatieven op het vakgebied van informatiemanagement en bundelt
deze initiatieven.

Team I&A
Het team I&A beheert en ontwikkelt de (documentaire) informatievoorziening en ICT infrastructuur. Het team bestaat uit een
aantal clusters; beleid en advies, servicedesk, automatisering, gegevensmanagement en functioneel beheer. Je werkt binnen het
team samen met de 3 i-adviseurs en de senior beleidsmedewerker ICT. Buiten het team zijn je samenwerkingspartners divers.
Het team I&A is onderdeel van de afdeling Dienstverlening. Deze afdeling levert externe diensten en producten via de balie,
telefoon en digitaal. Zo helpen we inwoners, bedrijven en instellingen bijvoorbeeld met hun vragen. Intern ondersteunt en
adviseert de afdeling collega’s en het bestuur op het gebied van HR, informatievoorziening, juridische zaken, organisatie,
financiën, communicatie, automatisering en facilitaire zaken.
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Dit breng jij mee
Je hebt enkele jaren aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie (bij voorkeur) bij een gemeente. Je beschikt over minimaal
HBO werk- en denkniveau (een afgeronde HBO opleiding of hoger, bijvoorbeeld richting Informatiemanagement). Je hebt kennis
van en ervaring met verandermanagement om collega’s mee te nemen in de digitalisering en een andere manier van werken. Je
hebt sterke affiniteit met toepassingen van ICT binnen een complexe organisatie. Je toont durf en bent verbindend,
resultaatgericht, flexibel, zelfstandig en besluitvaardig. Je bent een teamspeler met goede sociale en communicatieve
vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Als laatste weet je wat de ontwikkelingen in je vakgebied zijn, hou je deze actief
bij en ben je goed geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet je deze
kennis effectief te benutten.

Dit bieden wij je
Wij bieden je een afwisselende functie voor 36 uur in een organisatie die volop in ontwikkeling is. Je krijgt een tijdelijke
arbeidsovereenkomst voor 1 jaar, die bij goed functioneren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Het salaris is, afhankelijk van opleiding, kwaliteiten en ervaring, maximaal € 5.169 bruto per maand (schaal 11 gebaseerd op het
loonpeil van 1 januari 2020) op basis van een 36-urige werkweek. Voor zeer ervaren kandidaten is een arbeidsmarkttoelage
bespreekbaar.
Naast je salaris ontvang je een vrij besteedbaar budget: het Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB is 17,05% van je salaris en
salaristoeslagen.

Gemeente De Ronde Venen
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt de gemeente De Ronde Venen in een groen en waterrijk gebied. De gemeente telt zo’n 44.000
inwoners en bestaat uit 8 dorpskernen. Het gemeentehuis staat in Mijdrecht.

Wil je meer informatie?
Wil je meer informatie? Bel dan met Marjon Miggels, Teamleider I&A op 06 13 97 92 23.

Interesse in deze functie?
Heb jij interesse in deze functie en wil jij een bijdrage leveren aan onze mooie gemeente? Reageer dan via onderstaande
sollicitatiebutton. Uitsluitend deze reacties worden meegenomen in de sollicitatieprocedure. Er zit geen einddatum aan deze
vacature. Als een geschikte kandidaat reageert nemen wij z.s.m. contact op voor een gesprek.

Wij houden bij het voeren van gesprekken natuurlijk rekening met de ontwikkelingen rond Covid-19.

Competenties
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Flexibiliteit
Zelfstandigheid
Mondelinge communicatie
Netwerken
Schriftelijke communicatie
Besluitvaardigheid
Resultaatgerichtheid

Acquisitie
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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