Ben JIJ de gedreven

senior ICT-adviseur die 36 uur per week zorgt dat onze IT blijvend
verbonden blijft bij de doelen van onze klantorganisaties?

De RID Utrecht (Regionale ICT-Dienst Utrecht) is de ICT-partner voor zes gemeenten en een regionale sociale
dienst in de provincie Utrecht. De RID Utrecht is een betrouwbare, innovatieve, doelmatige en klantvriendelijke
ICT-partner en wij spelen actief in op de veranderende behoeften van onze klanten en op de technologische
ontwikkelingen.
We zoeken een senior ICT-adviseur die:
- een duidelijke mening heeft en een visie op ICT en anderen op alle lagen (strategisch, tactisch,
operationeel) meeneemt in deze visie en deze overtuigend en eenvoudig weet over te brengen.
- vanuit het klantbelang IT-kaders/ beleid opstelt, bewaakt en hierover (ongevraagd en gevraagd)
rapporteert of adviseert.
- Mogelijkheden weet te identificeren voor kwaliteitsverhoging en/ of kostenreductie voor klant en/of
RID en deze weet om te zetten in voorstellen.
- de klant proactief adviseert en informeert over IT-vraagstukken.
- projectmatig werken/ portfoliomanagement op de schaal van de RID kan vormgeven.
- grootschalige ICT-projecten projectmatig begeleidt.
- complexe ICT-problemen op alle lagen eenvoudig weet uit te leggen en anderen meeneemt in de
stappen die we zetten.
- leveranciersmanagement en contractmanagement naar een hoger niveau brengt.
Jouw ideale profiel:
- Verbinder en teamspeler (netwerkvaardig);
- Uitstekende communicatieve vaardigheden met sterke adviserende kwaliteiten (sterke
communicator), die de communicatie afstemt op de doelgroep, waardoor je in staat bent bruggen te
bouwen tussen de business en IT;
- Je weet je goed staande te houden tijdens hectische omstandigheden;
- Analytisch sterk en uitblinken op het gebied van probleemoplossend vermogen;
- HBO of academisch werk/ denkniveau;
- Aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
- ervaring binnen gemeentelijke overheid is een pre
- Kennis van de overheidsarchitectuur (NORA, GEMMA, BIO) en landelijke ontwikkelingen (Digitale
agenda 2020, GDI) zijn een absolute pre.
Wat bieden wij
Een uitdagende baan met veel verantwoordelijkheden in een dynamische omgeving. Ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling met een goede balans tussen werk en privé. Afhankelijk van opleiding en ervaring geldt een
maximum salaris van € 5.188,- (schaal 11A). Bedragen gelden bij een 36-urige werkweek.
Interesse?
Bel voor het maken van een afspraak of stuur een e-mail met CV naar de Unit P&O t.a.v. Carien Rockx,
personeelsadviseur, UnitPenO@debilt.nl, onder vermelding van functie. De unit P&O van de gemeente De Bilt
ondersteunt de RID bij deze werving- en selectieprocedure. Een assessment kan deel uitmaken van het
selectieproces. Voor vragen over de procedure: Carien Rockx UnitPenO@debilt.nl, inhoudelijke vragen: Ronald
Morssink (teamleider Beleid, Advies en Projecten), R.Morssink@rid-utrecht.nl.

