
Vacature 
       
 
Ben jij die senior adviseur ICT / projectleider die grote en complexe veranderingen binnen de RID (bege)leidt in 

het complexe landschap van meerdere eigenaars? Kies jij voor elke situatie de geschikte aanpak en weet je 

mensen mee te nemen en te overtuigen? Ben je in staat bruggen te bouwen en ben je zowel schriftelijk als 

mondeling communicatief sterk?  

 

Dan komen we graag met je in contact! 

 
RID Utrecht zoekt een: 
 

Senior Adviseur ICT / projectleider (M/V) 
 

Voor 36 uur per week 

 

Digitalisering van de overheid confronteert onze deelnemende organisaties met flinke uitdagingen. Het biedt 

tegelijk kansen om processen slimmer aan te pakken. Met jouw kennis en ervaring maak jij het verschil door jouw 

vertaling hiervan naar onze dienstverlening. Je bent dan ook een verbinder die op alle niveaus kan acteren en 

kan schakelen tussen deelnemende organisaties, de RID en leveranciers.  

 

Je maakt samen met je collega adviseur, IT-architect en securityspecialisten (CISO/ TISO) deel uit van het team 

Beleid, Advies & Projecten. Bij grote veranderingen in de organisatie en de diensten ben jij de projectmanager die 

dit alles vorm geeft.  

 

Jouw werkzaamheden 

Met jouw kennis en ervaring in ICT-dienstverlening en moderne projectmanagementmethodieken: 

 Adviseer en ondersteun je de RID en de eigenaren over ICT-vraagstukken en de ontwikkeling van beleid. 

 Voer je adviesgesprekken met deelnemende organisaties en ontwikkel je goed opdrachtgeverschap, zowel 

intern als extern. 

 Vertaal je de eisen en wensen van de deelnemende organisaties naar ICT-dienstverlening.  

 Maak je projectvoorstellen en werk je projectopdrachten uit. 

 Zorg je dat de afdelingen van de RID de projectplannen uitvoeren. 

 Draag je uiteraard zorg voor een adequate projectoplevering, inclusief de overdracht aan de organisatie(s).  

 Werk je onder architectuur en draag je deze uit.  

 Deel je jouw kennis en ervaring binnen het team.  

 

Jouw ideale profiel 

 Afgeronde HBO of universitaire studie, bij voorkeur Informatica, Bedrijfs- of Bestuurskunde. 

 Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in ICT-projectmanagement.. 

 Affiniteit met het werken binnen een politiek-bestuurlijke context. 

 Ruime ervaring met servicegerichte ICT-organisaties, ICT-regie, contractmanagement en ICT-

beheerprocessen. 

 Kennis van en ervaring met moderne projectmanagementmethodieken.  

 Aantoonbare ervaring in het overdragen van kennis aan en coaching van project- of lijnmedewerkers. 

 Competenties: omgevingsbewust, initiatiefrijk, coachend leiderschap en gericht op samenwerken. 

 

Wat bieden wij 

Een uitdagende baan met veel verantwoordelijkheid in een dynamische omgeving. Ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling en groei in de functie met een goede balans tussen werk en privé. Afhankelijk van opleiding en 
ervaring geldt een maximum salaris van € 5.188,- bruto per maand (schaal 11A, salaristabel 
gemeenteambtenaren nieuwe structuur, peildatum 1 januari 2018). Bedragen gelden bij een 36-urige werkweek. 

 
Interesse?  

Je sollicitatiebrief met cv kun je tot en met 17 september 2018 sturen naar de Unit P&O t.a.v. Carien Rockx, 
personeelsadviseur, via 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. 
 
De eerste gesprekken vinden plaats op donderdag 27 september 2018. 
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Over de RID Utrecht 

De Regionale ICT-Dienst Utrecht is de ICT-dienstverlener voor zes gemeenten en een regionale sociale dienst in 

de provincie Utrecht. Wij beheren de ICT-infrastructuur, werkplekken en telefonie voor ongeveer 2.000 

eindgebruikers die gezamenlijk een totaal van 220.000 burgers ondersteunen in Baarn, Bunnik, De Bilt, 

Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug, Soest, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede.  

 

De RID is een betrouwbare, innovatieve, doelmatige en klantvriendelijke dienstverlener, die actief inspeelt op 

technologische ontwikkelingen en veranderende behoeften van de klant. Voor de komende jaren werken we naar 

een nieuwe visie en richting van de RID. Om samen goed toegerust te zijn op de (ICT-)veranderingen, zoals 

cloud-oplossingen.  

 
Meer weten?  

Voor vragen over de procedure: Carien Rockx, UnitPenO@debilt.nl, inhoudelijke vragen: Ronald Morssink 

(teamleider Beleid, Advies en Projecten), R.Morssink@rid-utrecht.nl  

 

De vacature is zowel intern als extern uitgezet. Interne kandidaten hebben voorrang.  
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