Werken bij de gemeente

Werken bij de gemeente Landsmeer is werken in
een gemeente met ambities: korte lijnen, informele
werkrelaties en grote onderlinge verbondenheid.
Als organisatie willen wij ook inspelen op
veranderingen waarbij we investeren in onze
medewerkers en onze teams. Deze krijgen de
ruimte om zich verder te blijven ontwikkelen. Wij
vragen onze medewerkers om actief aan zowel
de organisatie als de eigen ontwikkeling te blijven
werken. Hiertoe biedt de gemeente Landsmeer alle
kansen en mogelijkheden om nieuwe werkwijzen
te ontdekken en te implementeren.
Resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheid,
verbinden en communicatie zijn
hierbij onze sleutelwoorden.

IT Specialist
Kom werken voor
Landsmeer!
36 uur per week / fulltime

Wij zoeken?

Specialist (32 uur).
Voor het team ICT zijn we op zoek naar een IT
werkzaamheden
In de functie van IT Specialist ga je de volgende
uitvoeren:
van het netwerk en diverse
• Je bent verantwoordelijk voor het beheer

applicaties;
r de systeembeheer:
• Je bent sparringpartner en achtervang voo
de oplossing;
• Bij incidenten kom je snel met een passen
opstellen of verbeteren
• Je werkt meldingen bij en je helpt met het
van technische procedures;
tussen onze ICT
• Je draagt zorg voor een juiste afstemming
tingpartners;
infrastructuur en de infrastructuur van onze hos
de aanwezige ICT• Je inventariseert, initieert en evalueert m.b.t.
fooncentrale, mobiele
infrastructuur (routers, switches, firewall, tele
telefonie en andere hardware);
;
• Je draagt zorg voor de ICT Werkplekbeheer
je het initiatief neemt
• Je heb een divers takenpakket waarbinnen
eren van nieuwe
ten aanzien van het signaleren en implement
functionaliteiten en trends.

Gemeente Landsmeer

Wij bieden

• een dynamische, afwissele
nde en zelfstandige baan,
voor 32 uur per week;
• goede ontwikkelingsmog
elijkheden;
• een salaris dat, afhankelijk
van opleiding, leeftijd en
ervaring van max. €3.556- brut
o per maand bij een
36-urige werkweek (functiesc
haal 8);
• een Individueel Keuze Bu
dget (IKB) van 17,05% van je
bruto maandsalaris;
• flexibele werktijden.

Geïnteresseerd?

n over deze functie?
Ben je enthousiast geworde
graag tegemoet.
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Welke kennis en ervaring?

• je hebt een afgeronde relev
ante (HBO) opleiding en affini
teit met ICT;
• je heb bekendheid met de
bij gemeente gebruikte applica
ties en
softwarepakketten;
• je hebt kennis van en erva
ring met projectmatig werken;
• je bent klantgerichtheid, str
essbestendigheid, flexibel en
initiatiefrijk;
• je bent bereid om cursuss
en, trainingen of (vervolg)opl
eidingen te
volgen;
• je bent een teamspeler en
je helpt je collega’s en jezelf om
als team goed
te presteren.

