Functioneel Beheerder Zaaksysteem
Werken bij de gemeente

Werken bij de gemeente Land
sm
een kleine gemeente met grot eer is werken in
e
lijnen, informele werkrelaties ambities: korte
en grote onderlinge
verbondenheid.
Van onze medewerkers vrage
n
meedenken en werken aan zo wij dat zij actief
we
ontwikkeling als die van de or l de eigen
ga
biedt de gemeente Landsmee nisatie. Hiertoe
r
jezelf te blijven ontwikkelen, niealle kansen om
te ontdekken en te implemen uwe werkwijzen
teren.

Wij zoeken

Kom werken voor
Landsmeer!

36 uur per week

Resultaatgerichtheid, verantw
oo
activiteit, verbinden en comm rdelijkheid, pro
un
hierbij onze sleutelwoorden. icatie zijn

Jij hebt

• Minimaal één
jaar werkervaring b
ij een
gemeentelijke organ
isatie;
• Minimaal HBO
werk- en denknivea
u;
• Je hebt ervarin
g met de werking va
n zaaksystemen;
• Je bent bekend
met functioneel ap
plicatiebeheer en
proces inrichting;
• Je hebt ervarin
g met projectmatig
werken m.b.t. de
(door)ontwikkeling
van zaaksystemen;
• Je hebt affinitei
t met ICT en inform
atiebeheer;
• Tot slot ben je cr
eatief, klantgericht,
initiatiefrijk en
resultaatgericht.

Gemeente Landsmeer

Geïnteresseerd?

Ben je enthousiast geworden over deze functie? We zien je sollicitatiebrief en cv
graag tegemoet. Solliciteren kan via www.regioflexwerk.nl
Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Ben Bilyj, teammanager
Ondersteuning, telefoon: 06-15216962.
Heb je vragen over het sollicitatieproces? Bel dan met Eline Veenings, hr-adviseur,
telefoon: 06-50037686.

neel beheerder van met
Een creatieve en klantgerichte functio
.
name het zaaksysteem E-Suite (Atos)
Jouw werkzaamheden:
werking en het beheer
• Je bent verantwoordelijk voor de
van het zaaksysteem;
en vertaalt deze naar
• Je inventariseert gebruikerswensen
het zaaksysteem
functionele en technische inrichting van
en gerelateerde applicaties;
idingen,
• Je stelt gerelateerde gebruikersople
ie op en biedt
handleidingen, technische documentat
andere vormen van ondersteuning;
• Je adviseert de organisatie over de
ksysteem i.c.m.
toepassingsmogelijkheden van een zaa
n;
(digitaal) zaak- en procesgericht werke
uwt nieuwe
• Je optimaliseert bestaande en bo
passing ervan;
e-formulieren en adviseert over de toe
gitale) werkprocessen;
• Je ontwikkelt en implementeert (di
het zaaksysteem met
• Je verzorgt de koppeling(en) van
andere applicaties.

Wij bieden

zelfstandige
• een dynamische, afwisselende en
baan, voor 36 uur per week;
en;
• goede ontwikkelingsmogelijkhed
g, leeftijd en
• een salaris, afhankelijk van opleidin
and bij
ervaring, van max. € 3.805 bruto per ma
l 9).
een 36-urige werkweek (functieschaa
B) van 17,05%
• een Individueel Keuze Budget (IK
van je bruto maandsalaris.

