
 

Informatieadviseur ICT  
36 uur m/v 

Je werkzaamheden bestaan uit: 

 Adviseren van de organisatie bij ICT-vraagstukken.  

 Contacten onderhouden met de accountant over de geautomatiseerde gegevensverwerking. 

 Vertaalt data naar bruikbare informatie. 
 Ideeën aandragen voor (proces)verbeteringen op basis van data-analyse. 
 Ontwikkelen en beheren van datamodellen, rapporten en dashboards. 
 Actief deelnemen in projecten op het gebied van datamanagement. 

 Optreden als projectleider bij de implementatie van softwarepakketten/nieuwe releases. 

 Inhoudelijk sturing geven aan de functioneel beheerders. 

 Het volgen van trends en ontwikkelingen vanuit het vakgebied en hierop inspelen. 

 Het formuleren van ICT-strategieën en het inventariseren van informatierisico’s. 

 Het adviseren van de organisatie bij informatie-vraagstukken. 

Wij vragen het volgende van je: 

 Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 

 Je bent zeer analytisch. 

 Omdat de digitale wereld niet stil staat, ben je flexibel en leergierig. 

 Je praat makkelijk en bent toegankelijk. 

 Indien nodig ben je bereid om ook in de avonduren of het weekend te werken. 

 Je beschikt over een HBO opleiding op het gebied van ICT & business, bedrijfskundige 

informatica of vergelijkbaar. 

 Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring en bij voorkeur ervaring met data-analyse. 

Wij bieden: 

 Een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 3.167,00 en maximaal 
€ 4.572,00 bruto per maand (bij een 36-urige werkweek) in overeenstemming met  
salarisschaal I/J van de CAO Woondiensten. 

 Flexibele arbeidstijden.  
 

Interesse? 

Stuur dan je sollicitatie met curriculum vitae, onder vermelding van ‘Informatieadviseur ICT’, uiterlijk 

6 juli 2017 naar vacature@waterwegwonen.nl.  

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Peter Heerens (teamleider 

informatiemanagement & control) op het nummer (010) 248 88 11. 

Een screening (waaronder het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag) behoort tot de 

procedure. 

Wij willen geen acquisitie naar aanleiding van deze vacature.   
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