Functioneel
beheerder
36 uur per wee
k

Poort6 is de sociale huisvester van en voor Gorinchem. Wij willen in
Gorinchem betaalbare en goede woningen bieden, in een leefbare
woonomgeving. Want Poort6 is er voor huishoudens die op sociale
huisvesting zijn aangewezen. Zij kunnen op ons rekenen, nu en in de
toekomst.

Wat houdt deze functie in?
Voor de afdeling Bedrijfsondersteuning zijn wij op zoek naar een nieuwe collega die ons als Functioneel beheerder ICT kan faciliteren. De
afdeling bestaat uit een aantal zelfstandige vakspecialisten op het gebied
van communicatie, HRM, ICT en facilitaire dienstverlening. Zij werken allemaal in een brede functie ten dienste van onze primaire bedrijfsprocessen.
Als functioneel beheerder ben je onze vakspecialist op het gebied van ICT.
Je bent de link tussen onze informatiesystemen en de (eind)gebruikers. Je
bent verantwoordelijk voor een optimale aansluiting tussen onze processen en de informatiesystemen die deze processen ondersteunen. We
hebben de techniek uitbesteed, maar we willen de grip op onze ICT vraag
verstevigen. We willen professionaliseren aan de vraagkant. Jij hebt, vanuit
de beheerorganisatie, een cruciale rol in deze professionalisering.

Hier houd je je onder andere mee bezig
•
•
•
•
•

Adviseren over het verder optimaliseren van onze dienstverlening met
behulp van de informatievoorzieningen en BiSL.
Vertalen van wensen en behoeften van gebruikers naar inrichting en
toepassingen.
Opstellen van functionele eisen voor (wijzigingen aan) informatiesystemen, opstellen van testplannen en waar nodig zelf uitvoeren.
Onderhouden van de contacten met leveranciers en coördineren van
de werkzaamheden die zij voor Poort6 uitvoeren.
Afhandelen van incidenten en hierover rapporteren.

Onze arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een uitdagende functie in een prettige werkomgeving.
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Woondiensten.
Inschaling in schaal I is afhankelijk van kennis en ervaring (maximaal
€ 4.167 bruto per maand bij een full-time dienstverband). De vacature
wordt in eerste instantie voor één jaar ingevuld met zicht op verlenging.

Onze kernwaarden zijn:
• Oplossingsgericht
• Omgevingsbewust
• Samenwerkend

Dit vragen wij
•
•
•

Een HBO diploma bedrijfsinformatica of informatiekunde.
Minimaal 3 jaar ervaring met
informatievoorziening en BISL.
Ruime ervaring met corporatiesector gerichte applicaties.

Waar weet je veel vanaf?
•
•

Testanalyse en testtechnieken.
Bedrijfsprocessen en informatievoorziening.

Wat heb je nog meer te
bieden?
•
•
•

Je kunt goed plannen en organiseren.
Je kunt je goed en begrijpelijk
uitdrukken.
Je vindt het leuk om te schakelen tussen werkzaamheden op
tactisch en operationeel niveau.

Deze competenties vinden we
belangrijk
•
•
•

Strategisch denken
Analyseren
Dienstbaarheid

Heb je interesse?
Wil je meer informatie over de
inhoud van de functie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op
met Niek Mertens, manager
Bedrijfsondersteuning of Annelien
Boin, adviseur HRM via telefoonnummer (0183) 66 99 00. We zien
je motivatiebrief met CV graag
tegemoet. Je kunt deze sturen
naar: personeelszaken@poort6.nl.
Dit is een herhaalde oproep. Heb je
op onze eerste oproep gereageerd,
dan heeft het geen zin nomaals te
reageren.

