Werken bij de gemeente

Werken bij de gemeente Land
sm
een gemeente met ambities: eer is werken in
ko
werkrelaties en grote onderlin rte lijnen, informele
ge verbondenheid.
Als organisatie willen wij ook
ins
veranderingen waarbij we inv pelen op
es
medewerkers en onze teams. teren in onze
De
om zich verder te blijven ontw ze krijgen de ruimte
ikk
onze medewerkers om actief elen. Wij vragen
aa
als de eigen ontwikkeling te bli n zowel de organisatie
biedt de gemeente Landsmee jven werken. Hiertoe
r
mogelijkheden om nieuwe we alle kansen en
rkwijzen te ontdekken
en te implementeren.

Een enthousiaste
Informatiespecialist
Kom werken voor
Landsmeer!

36 uur per week

Resultaatgerichtheid, verantw
oo
verbinden en communicatie zij rdelijkheid,
n onze
sleutelwoorden.

Wij bieden

• een dynamische, afwissele
nde en zelfstandige
baan, voor 36 uur per week;
• goede ontwikkelings- en
doorgroei
mogelijkheden en deelname
aan de online
leeromgeving de Landsmeer
Academie;
• een salaris dat, afhankelijk
van opleiding, leeftijd
en ervaring van max. €3.968bruto per maand
bij een 36-urige werkweek (fu
nctieschaal 9);
• een Individueel Keuze Bu
dget (IKB) van 17,05%
van je bruto maandsalaris. Je
krijgt hierdoor
meer keuzevrijheid en zeggen
schap over je geld.

Geïnteresseerd?

ture?
Krijg jij energie van deze vaca
Solliciteer dan via
www.regioflexwerk.nl
vragen?
Wil je meer weten en heb je
n Bilyj,
Neem dan contact op met Be
g,
teammanager Ondersteunin
telefoon: 06-15216962.

Gemeente Landsmeer

Welke kennis en ervaring heb jij?

•
•
•
•
•

Wat zoeken wij?

rmatiebeheer is de
Op het gebied van informatievoorziening en info team Informatiebeheer
r het
gemeente Landsmeer sterk in beweging. Voo (fulltime - 36 uur).
zijn we op zoek naar een Informatiespecialist volgende werkzaamheden
de
In de functie van Informatiespecialist ga je
uitvoeren:

iseren op het gebied
• registreren, archiveren, controleren en adv
van de (digitale) gegevens en informatie;
itale vernietiging van
• je bent verantwoordelijk voor fysieke en dig
gegevens en informatie;
het semi- en statisch
• inventariseren, schonen en overdragen van
archief aan een regionaal archief;
uit in het kader van
• je voert alle gerelateerde werkzaamheden
digitale
Zaak-en Procesgericht Werken, digitalisering,
dienstverlening en informatiebeheer;
van digitalisering
• ontwikkelen van divers beleid op het gebied
van informatiebeheer, wetgeving;
van de routering
• regelen via de Zaaktypen Catalogus (ZTC)
formele
van informatie, gegevens, brondocumenten en
besluitvorming;
adviseren over en bewaken van de kwaliteit van
•
informatiebeheer;
verzamelen en ordenen van gegevens en deze
•
verwerken tot informatie;
complexe projecten
• voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van
gement,
op het gebied van informatiebeheer en -mana
n.
bijvoorbeeld t.a.v. Zaak-en Procesgericht Werke

Je hebt een afgeronde relevante (HBO) opleiding en
affiniteit met informatiemanagement;
Je hebt een opleiding op het gebied van selectie en
vernietiging van informatie/gegevens of je bent ber
eid deze te volgen;
Je hebt ervaring en/of affiniteit met een overheidso
rganisatie;
Je hebt kennis van en ervaring met projectmatig wer
ken;
Je beschikt over kennis van en ervaring met het geb
ied van Zaak-en Procesgericht Werken, informatievoor
ziening,
informatiebeheer (fysiek en digitaal);
• Je hebt kennis van de werking en functionaliteit
en van zaaksystemen;
• Je bent digitaal vaardig;
• Je bent klantgerichtheid, stressbestendigheid, flex
ibel en initiatiefrijk.

