
 

Een assessment en een drijfverenanalyse kunnen onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Recruiters: 
acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet nodig. We nemen zelf contact op als we ondersteuning 
kunnen gebruiken. 
 

 

 
Ga jij ons helpen het I&A-beleid verder vorm te geven, te professionaliseren en de next step te maken? Kijk jij 
met een scherp oog naar datakwaliteit? Zie jij snel of iets verbeterd kan worden en neem je daar graag het 
voortouw in? Kom dan met ons praten, want wij zijn op zoek naar een: 
 

Adviseur Informatisering & Automatisering 
(24u per week) 

 
Als Adviseur I&A: 

• ben je mede verantwoordelijk voor het informatie- en automatiseringsbeleid: van het verder 
ontwikkelen van beleid en het opstellen van de begroting tot het voeren van de regie over het 
volledige beheer van de informatiesystemen; 

• stuur je de leveranciers van de systemen aan in hun dienstverlening; 

• adviseer je het MT over de besluitvorming rondom het I&A-landschap en de te kiezen koers. Het MT 
kan vol vertrouwen uitgaan van jouw kennis en adviezen; 

• signaleer je tijdig actuele ontwikkelingen op jouw vakgebied. Je vertaalt deze naar de praktijk en je 
zorgt voor de interne communicatie en rapportage hierover; 

• leid of bereid je projecten voor op het gebied van informatiemanagement en bij de implementatie 
van nieuwe ICT-systemen.  

 
De ontwikkeling, het beheer en de samenhang van de organisatiearchitectuur (processen, applicaties en 
infrastructuur) lopen als rode draad door jouw dag. Vanuit passie voor je vak werk je aan jouw doel om de in- 
en externe informatievoorziening soepel te laten verlopen en de interne klant tevreden te stellen. Daarnaast 
faciliteer je de proceseigenaren in de actualisatie van procesbeschrijvingen en adviseer je over de 
procesinrichting in relatie tot datastructuur en -kwaliteit. Om jouw kennis up-to-date te houden en de 
marktontwikkelingen te volgen, vind je het leuk om met externe partijen en collega-corporaties te sparren en 
samen te werken. Kortom: een brede en interessante rol, die we samen verder kunnen uitbouwen en waarin je 
nog kunt pionieren! 
 
Wat bieden wij? 

• een contract voor de duur van een jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd; 

• prima arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Woondiensten met onder andere een pensioenregeling, een 
eindejaarsuitkering en een laptop. De functie is ingedeeld in schaal J; 

• alle ruimte om jezelf verder te ontwikkelen, o.a. met een persoonlijk loopbaanontwikkelingsbudget. 
 
Wat vragen wij? 

• een HBO-diploma op het gebied van informatisering en automatisering; 

• een aantal jaren ervaring in een soortgelijke functie;  

• kennis van en ervaring met het verbeteren van datakwaliteit en projectmatig werken; 

• het vermogen om op strategisch, tactisch en operationeel niveau te functioneren; 

• talent om ICT-kennis op een eenvoudige manier uit te leggen aan collega’s; 

• de competenties communicatief sterk, analytisch, proactief, prioriteiten stellen en teamgerichtheid 
horen bij jou. Daarnaast beschik je over een gezonde dosis humor; 

• ervaring met het werken met Viewpoint en Sensus is een pre. 
 
Kom je bij ons werken? Dan vragen wij een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG). De kosten hiervoor worden 
door ons vergoed.  
 
Over woonstichting Charlotte van Beuningen  
Wij zijn een Vughtse woningcorporatie met ongeveer 3.000 woningen, voornamelijk in Vught. We zetten ons in 
voor goede en duurzame sociale huurwoningen. Een dak boven je hoofd is tenslotte de basis voor iedereen. 
Maar er is meer. Wij vinden fijne wijken met plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten erg belangrijk en 
we willen ‘samen het verschil maken’. Om dat te kunnen doen zijn we zichtbaar in de wijk, laten we ons sociale 
hart spreken en staan we met onze huurders in verbinding. 
 
 
 
 



 

Een assessment en een drijfverenanalyse kunnen onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. Recruiters: 
acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet nodig. We nemen zelf contact op als we ondersteuning 
kunnen gebruiken. 
 

 

 
Ben je enthousiast geworden? 
Heb jij de juiste drive en mentaliteit om bij ons het verschil te maken? Laat het ons dan weten door een 
motivatie en cv te sturen naar werken@charlottevanbeuningen.nl.  
 
Heb je inhoudelijke vragen over de vacature? Bel dan met Frank Verhees (manager Bedrijfsvoering) via 06-
30638374. Vragen over de procedure kun je stellen aan Ingrid Donders (HR adviseur) via 06-83701212. 
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