Wij zoeken
een gedreven, zelfstandige en creati
eve Informatiemanager!
Als informatiemanager adviseer je
informatievoorziening/ICT. Je operealle teams op gebied van
informatiemanagement en bent deert op het snijvlak van ICT en
ICT en de leveranciers. Termen zoals schakel tussen de business,
informatiearchitectuur, resultaatm GEMMA, Cloud, SaaS, StUF en
anagement zijn jou niet vreemd.
Wat ga je doen?

Informatiemanager

Kom werken voor Landsmeer!
32 uur per week (parttime)

• Je vervult de rol van informatiem
anager op het
gebied informatievoorziening, ICT,
contract- en
leveranciersmanagement;
• Je inventariseert en analyseert
de informatiebehoeften van de
interne klant en vertaalt deze naar
praktische oplossingen voor
de ICT collega’s uit je team en de lev
eranciers;
• Je adviseert beleidsmatig bij inf
ormatiserings- en
automatiseringsvraagstukken;
• Je neemt het voortouw in ICT
gerelateerde projecten;
• je ontwikkelt en borgt diverse
instrumenten op het gebied van
informatievoorziening.

Werken bij de gemeente

r is werken in
Werken bij de gemeente Landsmee: korte lijnen,
een gemeente met grote ambities derlinge
informele werkrelaties en grote on
verbondenheid.
persoonlijk
Onze kernwaarde is ‘Samen’. Goed ons veel waard.
contact met elkaar en inwoners is rk met veel
Als je onze collega wordt, heb je we id en variatie.
zelfstandigheid, verantwoordelijkhen allrounder.
Bij ons kun je je ontwikkelen tot ee rders, Ilpers en
Als vanzelf dienen wij de Landsmee
Purmerlanders.
Ondersteuning.
Je gaat deel uitmaken van het team
udt met
Een bevlogen team dat zich bezig ho
r (DIV) en
Facilitaire Dienst, Informatiebehee atiebeveiliging
informatiemanagement, ICT, Inform
en Gegevensmanagement.

Gemeente Landsmeer
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Geïnteresseerd?

Wij bieden
• een dynamische, afwisselende
en zelfstandige baan, voor 32 per
week (parttime);
• goede ontwikkelingsmogelijkheden en deelname aan de Landsmeer Academie;
• een salaris, afhankelijk van
opleiding, leeftijd en ervaring,

van tussen de € 2.973 en € 4.494
bruto per maand bij een 36-urige
werkweek (functieschaal 10);
• een Individueel Keuze Budget
(IKB) van 17,05% van je bruto
maandsalaris. Je krijgt hierdoor
meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld.

Ben je enthousiast geworden over
deze
zien je sollicitatiebrief en cv graag functie? We
tegemoet.
Solliciteren kan via www.regiofle
xwerk.nl
Heb je vragen over de functie? Neem
op met Ben Bilyj, Teammanager On dan contact
dersteuning, te
bereiken op 06-15216962. Heb je vra
sollicitatieproces? Bel dan met Moniq gen over het
ue
HR adviseur, te bereiken op 06-1508Assendelft,
4228.
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG
van de sollicitatieprocedure en voorw) is onderdeel
aarde
start bij gemeente Landsmeer. voor

