
Werk doen dat er 
echt toe doet? 

Vacature

Solliciteer direct! Ga naar www.debinnenvest.nl/vacatures

Stichting De Binnenvest is een organisatie voor maatschappelijke zorg, in de
regio Zuid-Holland. Met ruim 200 medewerkers bieden wij opvang, verblijf en
begeleiding voor mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken. Daarbij
hebben we als doel dat zij hun kracht hervinden of versterken en hun leven
weer kunnen opbouwen.

Voor het Servicebureau in Leiden zijn wij op zoek
naar een enthousiaste, ambitieuze collega op
Hbo-niveau in de functie van:

Senior Adviseur ICT
voor 36 uur per week
 
Wil jij met je kennis en ervaring van ICT
jouw steentje bijdragen?

Wat ga je doen? 
Als Senior Adviseur ICT ben je
verantwoordelijk voor de project- en meer
planmatige ondersteuning van de
automatisering en ICT van de organisatie. De
werkzaamheden variëren van het bewaken
van de algehele performance van de
systemen tot het adviseren van de organisatie
c.q. het management ten aanzien van juist
gebruik en kwaliteit van de systemen. 

Daarnaast stem je af met interne en externe
partijen over het gebruik en beheer van
systemen en diensten op de middellange
termijn. 

Je vervult ook een rol als
applicatiebeheerder en dit dient als basis
voor verder ontwikkeling op applicatieniveau
en de verbinding met de organisatie. Jij bent
verantwoordelijk voor de voorbereiding voor
besluitvorming, interne uitvoering en de
vertaling van de ICT change kalender.  



Vacature

HBO werk- en denkniveau; 
Ervaring met ICT gerelateerd
projectmanagement en kennis van ICT
gerelateerde projectmanagementmethodieken; 
Ruime ervaring in applicatiebeheer;  
Uitgebreide kennis en ervaring binnen het
werkveld automatisering en ICT; 
Kennis van en ervaring met toepassingen en
met name cliëntbeheer binnen de Zorg is een
pre; 
Ervaring met het vertalen van (zorg)processen
naar ICT toepassing(en); 
Je hebt een sterk analytisch vermogen en kunt
vanuit een helicopterview verbanden leggen. In
dat kader is kennis van Power BI zeer wenselijk; 
Kennis van datamanagement en hieruit
voortvloeiende mogelijkheden tot ontsluiting
van informatie (rapportages en dashboards) ten
behoeve van sturing en advisering binnen de
organisatie; 
Je bent proactief, oplossingsgericht en
dienstverlenend. 

Wat vragen wij van jou?

Wat mag je van ons verwachten? 
De Binnenvest is een organisatie die voortdurend
in beweging is en op zoek is naar wegen om het
werk steeds beter te kunnen doen. Onze
kernwaarden hierbij zijn: daadkrachtig, innovatief,
duurzaam en toegankelijk. Hierin verwachten wij een
proactieve houding. De functie biedt ruimte voor
van eigen initiatief en zelfstandigheid. 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO
Sociaal Werk. De functie is ingedeeld in
functieschaal 9 max. € 4.445, - bruto per maand op
basis van een 36-urige werkweek). 

Bij indiensttreding vragen we om een Verklaring
Omtrent het Gedrag.

Ben je geïnteresseerd?  
Wil je direct solliciteren? Mail dan je
motivatie en cv naar onder vermelding van
vacaturenummer 23, naar
wervingenselectie@debinnenvest.nl.  
 
Wij sluiten de vacature zodra wij met een
kandidaat tot overeenstemming zijn
gekomen. 

Wil je meer weten over de functie? 
Neem dan contact op met Coen Verhagen, 
06-14747174 of André Mak 06-83165772.


