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Bouw jij als IT-regisseur mee aan onze ambities? 
 

Over Van Wanrooij 

Onze opdrachtgever Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen is een professioneel en 

dynamisch familiebedrijf dat 50 jaar succesvol woningbouwprojecten en bedrijfsmatig 

onroerend goed realiseert.  

Van Wanrooij is sterk groeiend en vooruitstrevend in de manier waarop woningen worden 

aangeboden, geconfigureerd en gebouwd. Klanten kunnen hun droomhuis via een 

woonconfigurator met 3D modellen samenstellen en laten bouwen. Dit wordt mogelijk 

gemaakt door innovatieve IT oplossingen en concepten zoals Bouw Informatie Management 

(BIM). 

 

Om samen met Van Wanrooij de digitale transformatie naar de toekomst verder vorm te 

geven, is onze opdrachtgever op zoek naar een energieke en vakkundige IT-regisseur. 

 

Wat houdt de functie in? 

Als IT-regisseur ben je een spin in het web. Je zorgt voor een uitstekende IT dienstverlening 

naar interne- en externe klanten. Dat doe je samen met externe partners voor infrastructuur 

en werkplekbeheer. Ook ben je verantwoordelijk voor het opstarten en aansturen van IT 

projecten samen met diverse business teams. 

 

Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:  

 Regievoeren over operatie en projecten, qua planning, financiën, bemensing en kwaliteit; 

 Opstellen en bewaken informatie- en beveiligingsbeleid; 

 Servicemanagement, contract- en leveranciersmanagement; 

 Inkoop van IT diensten en functionaliteiten; 

 Adviseren en bewaken van de architectuur (zowel functioneel als technisch); 

 Verder implementeren van Business Intelligence; 

 Aansturing van twee applicatiebeheerders (Waardenburg/Geffen) en aanvullende IT 
functies. 

 

Wie zoeken we? 

Bij Van Wanrooij wordt er net zo hard gewerkt als gelachen. Jouw drive is om in deze 

dynamische omgeving met korte lijnen ervoor te zorgen dat ontwikkelingen in de markt 

vertaald worden naar een effectieve en betrouwbare informatievoorziening. Daarbij ben je 

leergierig en continu op zoek naar innovatie en verbetering van de dienstverlening. Je bent 

een vlotte, dynamische persoon met een sterk analytisch vermogen. Daardoor kun je snel 

complexe situaties doorgronden en prioriteiten stellen. Je bent ondernemend, proactief en 

besluitvaardig met een sterke drive om resultaten te bereiken. Daarbij werk je samen met 

anderen, maar steek je ook graag zelf je handen uit de mouwen wanneer dat nodig is om 

zaken geregeld te krijgen. Je bent een verbindende persoon die direct, concreet en 

pragmatisch communiceert. Je werkt vanuit een eigen visie en mening, maar luistert goed 

naar belangen van anderen.  

 

http://www.interexcellent.nl/
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Je hebt al jarenlang IT ervaring, maar je wilt jezelf verder ontwikkelen tot een volwaardige IT-

regisseur bij Van Wanrooij. Je wordt daarbij ondersteund door een externe adviseur die een 

digitale roadmap voor Van Wanrooij heeft ontwikkeld en de uitbesteding naar externe 

partners heeft gerealiseerd. 

 

Belangrijke kenmerken van het profiel zijn: 

 Een afgeronde HBO opleiding Informatica, Informatiekunde, Bedrijfskunde of 

vergelijkbaar; 

 Relevante aanvullende trainingen en opleidingen, bij voorkeur kennis van BISL en 

Prince2; 

 Tenminste 5 jaar werkervaring als IT manager en/of het aansturen van een IT service 

organisatie; 

 Tenminste 5 jaar ervaring als IT projectmanager, bij voorkeur met ERP implementaties; 

 Ervaring met inkoop, contract- en leveranciersmanagement; 

 Ervaring met BI oplossingen is een pré. 

 Affiniteit met onze branche en het MKB in het algemeen. 

 

Wat bieden wij je?  

Van Wanrooij is een dynamische onderneming met een uitstekende marktpositie en goed 

imago. Je bent onderdeel van  een collegiaal team met korte lijnen waar ruimte is voor groei 

en vernieuwing in een informele werksfeer.  

Deze functie is voor 40 uur per week. Van Wanrooij biedt een marktconform salaris en 

uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een mogelijke eindejaarsuitkering  

bij het behalen prestatiedoelen en auto van de zaak. De standplaats is Geffen. 

 

Interesse? 

Ben je geïnteresseerd? Dan ontvangen we graag je motivatiebrief en curriculum vitae vóór 5 

april 2019 via  www.interexcellent.nl. Op basis van een CV selectie worden de meest 

passende kandidaten uitgenodigd voor een gesprek bij InterExcellent in week 15/16. 

Gesprekken bij Van Wanrooij vinden plaats in week 17. Een referentieonderzoek en 

assessment kunnen mogelijk onderdeel uitmaken van de procedure. 

 

Meer weten? 

Voor meer informatie over deze functie zie www.interexcellent.nl of neem contact op met 

Sietse Bergstra, Partner InterExcellent, e-mail sietse.bergstra@interexcellent.nl, tel.nr. 035- 

5280430.  

 
We zien met belangstelling uit naar jouw reactie! 
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