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Informatiemanager 

GEMEENTE HEEMSKERK 
In de buurt van Amsterdam, in een regio vol bedrijvige industrie, maar met de rust van het strand en 
de duinen, vind je de gemeente Heemskerk. Een veelzijdige gemeente met een echt dorps karakter. 
Bewoners zijn er nauw verbonden met elkaar en het verenigingsleven. Die nauwe verbintenis vind je 
ook terug bij de gemeentelijke organisatie Heemskerk, waar ongeveer 275 medewerkers zich vol 
betrokkenheid inzetten voor de Heemskerkers, het bedrijfsleven en het gemeentebestuur. 
 
 
ONTWIKKELINGEN 
De ontwikkelingen op het vlak van digitalisering en informatievoorziening gaan snel. De gemeente 
Heemskerk groeit naar een 100% digitale organisatie. De basis daarvoor ligt er, maar er zijn zeker 
nog stappen nodig. En daarvoor zoekt Heemskerk jou! Een informatiemanager die de ICT en 
werkprocessen toekomstbestendig maakt en doorontwikkelt. Iemand die zorgt dat we van het 
‘beheren’ van informatie naar de ‘regie’ op informatie gaan. En iemand die de ontwikkelingen van 
het steeds meer digitaal en thuiswerken om kan zetten naar een bruikbaar proces waardoor 
iedereen informatie kan opslaan en vinden, ook op afstand.  
 
 
FUNCTIE EN OPGAVEN 
Door de ligging vlak bij de Randstad heeft de gemeente Heemskerk zowel met grootstedelijke 
vraagstukken als dorpse verbondenheid te maken. Deze afwisseling karakteriseert ook jouw functie. 
Je komt te werken binnen een collegiale organisatie waarbij medewerkers nauw betrokken zijn en 
hart hebben voor de gemeente waarvoor zij werken. Jouw team is volop in ontwikkeling. Daarom is 
deze vacature ook ontstaan. Met de goede sfeer die in de organisatie hangt, ga jij het hier écht naar 
je zin hebben. 
 
Als informatiemanager binnen gemeente Heemskerk ben je uiteraard bezig het vertalen van 
ontwikkelingen voor informatievoorziening naar een lange termijn perspectief. Daarnaast ben jij in 
staat om de integrale visie op informatievoorziening te vertalen naar informatiebeleid en 
uitvoeringsprogramma’s. 
 
Je bevordert de integrale samenhang op strategisch niveau bij de totstandkoming en realisatie van 
plannen, projecten en programma’s betreffende informatiebeleid 
 
Je draagt zorg voor voorlichting en communicatie op het gebied van de ontwikkeling en uitvoering 
hiervan en voor het creëren van draagvlak 
 
Door het maken van analyses, ontwerpen en adviezen lever je een bijdrage aan nieuwe of gewijzigde 
functionaliteiten in ICT bedrijfsprocessen en systemen. Daarbij houd je steeds rekening met de 
streefarchitectuur 
 
Je legt relevante kennis vast en verzorgt de kennisoverdracht 
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Vanuit je brede kijk op het ICT-landschap heb je een sterke adviesrol als het gaat over veranderingen 
van bedrijfsprocessen. Je ontwikkelt hierin beleid- en beheersinstrumenten ter implementatie en 
uitvoering 
 
Je neemt als project architect deel aan projecten met als doel de organisatie brede architectuur te 
verbinden met projecten door middel van het stellen van kaders en een eindoplossing voor het 
project 
 
Je beoordeelt functioneel ontwerpen 
 
Je draagt ontwikkelde systemen en documentatie over aan functioneel en technisch beheer 
 
Je draagt actief bij aan het ontwikkelen van je vakgebied en adviseert het management hierin 
 
 
PROFIEL 
Wij letten natuurlijk op wat je kennis en kunde is, maar vooral op wie je bent. Creativiteit, pionier, 
aanjager, vooruitkijken en planmatig zijn begrippen die bij jou horen. 
 

Wat we verder van je vragen: 

• Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO+ niveau, in een bedrijfskundige of 

informatiekundige richting 

• Je hebt kennis van gangbare technieken en methoden t.b.v. analyse, opstellen van eisen, 

beoordeling en herontwerpen van informatiestromen 

• Je bent procesgericht en in staat om boven de materie te hangen 

• Je bent goed op de hoogte van recente en toekomstige IT ontwikkelingen 

• Je beschikt over kennis van informatie architectuur (GEMMA) 

• Je hebt kennis van informatiebeveiligingseisen en toepassingen 

• Je bent sterk gericht op het samenwerken met collega’s 

 

 

ARBEIDSVOORWAARDEN 

We bieden je een uitdagende functie in een prettige, open werkomgeving. Het salaris is afhankelijk 
van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 5.169 bruto per maand (schaal 11) bij een 
volledige betrekking. De gemeente beschikt over goede secundaire arbeidsvoorwaarden (17,05% 
Individueel Keuze Budget) en stelt een laptop en mobiele telefoon beschikbaar. Verder zijn er ruime 
mogelijkheden voor het volgen van opleidingen en cursussen. Het betreft een arbeidsovereenkomst 
voor de duur van een jaar, met de intentie om deze om te zetten naar een vast dienstverband. 
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PROCEDURE 
De begeleiding van de wervings- en selectieprocedure is in handen van InterExcellent, in de persoon 
van Bert Wolthuis. Hij zal de eerste gesprekken voeren met geschikte kandidaten. Vervolgens zullen 
de curricula vitae van de meest passende kandidaten aan de selectiecommissie worden 
gepresenteerd. Op basis hiervan worden eindkandidaten geselecteerd voor gesprekken binnen de 
gemeente. Van de eindkandidaten kunnen in overleg referenties worden nagetrokken.  
 
 
SOLLICITEREN EN PLANNING 

• Sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig 
mogelijk, maar uiterlijk op 31 oktober 2021. 

• Op basis van een brief en CV-selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend 
gesprek bij InterExcellent in Baarn. 

• De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie 
binnen de gemeente die beslist met wie zij wenst kennis te maken. 

• De selectiegesprekken vinden vervolgens plaats bij de gemeente in Heemskerk. 
• Gesprekken vinden eventueel via videobellen plaats. 

 
 
CONTACT OVER DEZE VACATURE 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met InterExcellent,  
e-mail office@interexcellent.nl of tel.nr. 035 - 5280430. 
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