Applicatiebeheerder Key2Vergunningen/VIS
(voor 36 uur per week, tijdelijk voor 1 jaar)
Wat ga je doen?
Kunnen gemeenten ook samengaan
met behoud van hun zelfstandigheid?
Barendrecht, Albrandswaard en
Ridderkerk leveren het bewijs.

Je verzorgt het functionele beheer van applicatie(s) en datagegevens op het terrein van de Vergunningverlening (K2vergunningen, VIS, Technosoft, EPC). Je beoordeelt de impact van functionele en technische wijzigingen en begeleidt de invoering. Je test nieuwe systemen, modules, releases, voert ze in en instrueert gebruikers over de werking. Je ondersteunt
direct de medewerkers bij storingen in de verschillende applicaties. Je luistert uiteraard ook naar de gebruikers en neemt
hun wensen mee naar de functionele inrichting van applicatie(s). Je werkt nauw samen met de systeembeheerders en
neemt deel aan een structureel overleg binnen de afdeling I&A. Je houdt ontwikkelingen op je vakgebied bij en vertaalt
deze naar kansen voor de afdeling.

Als BAR-gemeenten hebben we sinds

Vanuit de vakinhoudelijke kennis kun je worden betrokken bij overleggen/projecten om de werkzaamheden en processen binnen de afdelingen Vergunningverlening en Toezicht& Handhaving te optimaliseren.

2014 onze ambtelijke organisaties
gebundeld. De bedrijfsvoering is geïn-

Wat vragen wij van je?
De ideale kandidaat is een gedreven en een enthousiaste teamplayer, die stressbestendig is en accuraat werkt. Je bent

tegreerd, de autonomie per gemeente

analytisch en in staat om problemen snel te doorgronden. Je kunt prioriteiten stellen, hoofd- en bijzaken van elkaar on-

is gehandhaafd. In de praktijk is het een

bezit van een diploma informatica of een vergelijkbare opleiding of hebt door ervaring aantoonbare kennis verkregen.

ideaal model om inwoners van de drie
plaatsen optimaal van dienst te zijn.
Dat vraagt een groot vertrouwen in
elkaar. Dat vraagt ook ruimte voor
diversiteit. En dat vraagt vooral om
gezamenlijk aanpakken van vraagstuk-

derscheiden en bent dienstverlenend en klantgericht Je hebt tenminste een MBO-4 werk- of denkniveau. Je bent in het
Je hebt ervaring in een proces gestuurde werkomgeving en in het functioneel/technisch beheren van programmas. Je
hebt goed inzicht in gemeentelijke werkprocessen en procedures rondom besluiten. Je bent bekend met gegevensuitwisseling op basis van webservices en het StUF. Daarnaast heb je ervaring met het opstellen van querys en verschillende
applicaties, zoals de Key2-applicaties, Cognos enz. Je herkent je in: sterk op detail gericht zijn en een oplossingsgerichte,
onderzoekende en resultaatgerichte mentaliteit. Daarnaast ben je stressbestendig, flexibel ingesteld en. Je bent voor
zowel interne als externe contacten een stevig en professioneel gesprekspartner. Geen 9 tot 5 mentaliteit.

Wat hebben wij jou te bieden?
Reken bij de BAR-gemeenten op een functie die weliswaar bij andere gemeenten óók in naam bestaat, maar niet in de
unieke constructie van drie samenwerkende gemeenten. Dat maakt je werk uitdagender. Plezierig is ook dat we een

ken. Precies de factoren de het werken

flexibele werkgever zijn: je kunt thuis werken én op één van de drie gemeentehuizen. En qua arbeidsvoorwaarden:

bij de BAR-gemeenten nét wat inspire-

een individueel keuzebudget, deelname aan de ABP-pensioenregeling, reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en een

render maken dan elders.

schaal 8 bruto bij een 36-urige werkweek. Daarnaast hebben we uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder
ouderschapsverlofregeling.

Interesse?
Als je jezelf herkent in bovenstaand profiel en de functie spreekt je aan, stuur dan je sollicitatie met cv voor 10 maart a.s.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de functie kun je na 16:00u contact opnemen met Bob Huizenaar, afdelingshoofd
Vergunningverlening, op telefoonnummer 0180-698448.

Solliciteren
Maak van onderstaande link een kopie om direct via onze eigen site te reageren:
https://bar-organisatie.easycruit.com/vacancy/application/045321aee602e2776a99f8795f645109/1799389/103851?iso=nl

