Daadkrachtig, betrouwbaar en alert

In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (www.vrgz.nl) werken de hulpdiensten van brandweer en
ambulancezorg en de zestien gemeenten samen om grootschalige incidenten, rampen en crises
te voorkomen, te bestrijden en te beperken. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid telt 550
medewerkers met daarnaast ca. 800 vrijwilligers van de brandweer en bestaat uit vijf sectoren: de
regionale ambulancevoorziening, de brandweer, de gemeenschappelijke meldkamer, de
geneeskundige hulpverleningsorganisatie en het veiligheidsbureau en een aantal ondersteunende
en stafafdelingen. De sectoren werken nauw samen met een groot aantal partners in veiligheid.
Dit maakt de VRGZ tot een hecht samenwerkingsverband en een stevige veiligheidsorganisatie
voor de ruim 530.000 inwoners van Gelderland-Zuid.
De afdeling Facilitaire Dienstverlening richt zich op de ondersteuning van de primaire processen
op het terrein van huisvesting, ICT, post- archief- en facility services en inkoop. Op basis van een
dienstverleningsovereenkomst worden deze taken ook verricht voor de GGD Gelderland-Zuid. Het
team Informatiemanagement is op zoek naar een

Informatieadviseur
(36 uur per week)
vacaturenummer VR 11-16
De Informatieadviseur werkt hiërarchisch onder de Servicemanager Informatie. De functie van
Informatieadviseur is gericht op het vooruitdenken over de informatiearchitectuur van de VRGZ en
hierin inhoudelijke kaders en prioriteiten te stellen. Hierbij wordt een sterk beroep gedaan op het
conceptuele vermogen. Ook dient deze Informatieadviseur de behoeftestelling op
informatievoorziening uit de business te destilleren en te analyseren. Daarbij is kennis van de
technische oplossingen vanuit de markt een duidelijke pre, maar niet de focus.

Meer informatie?
Voor nadere inlichtingen kunt u
contact opnemen met
Josien Oosterhoff,
Servicemanager Informatie
088- 457 5021 of 06-51494283.
Geïnteresseerd?
Uw reactie met motivatie en c.v.
ontvangen wij graag
uiterlijk 29 mei 2016.
.
U kunt uw reactie mailen naar:
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid,
t.a.v. mevrouw E. Karakurum,
adviseur P&O
pzsollicitatie@vrgz.nl
Vermeldt u in het onderwerp:
VR11-16 en uw naam.

Acquisitie naar aanleiding van
deze advertentie wordt
afgewezen.

Hoofdtaken
 Vertalen van de visie en strategie in informatie architectuur en vertalen van de informatie
architectuur weer in beleidskaders voor informatievoorziening. Het vervullen van zowel een
architecten- als adviseursrol.
 Bijdragen aan de beleidsvorming en jaarplannen ter uitvoering van de informatiestrategie
van de VRGZ.
 Zorgen voor proactief business/IT-alignment.
 Ontwerpen en opstellen van VRGZ referentie architectuur (bedrijfsprocessen, gegevens,
applicaties, ICT-infrastructuur) gebaseerd op de VeRA2.0. Zowel de VRGZ brede ‘as-is’
architectuur als de doel-architectuur.
 Opstellen en uitdragen van de te hanteren standaarden en principes bij het gebruik van de
informatie architectuur.
 Overdragen, toelichten, presenteren en bewaken van informatie architectuur en modellen.
 Adviseren van de business over de wijze waarop business wensen optimaal vertaald kunnen
worden in IV-oplossingen en de inpasbaarheid in de VRGZ architectuur.
 Toezien op de naleving van architectuurprincipes voor informatievoorziening,
architectuurconstructies, architectuurontwikkelingen en architectuurveranderingen en
adviseert zo nodig over verbetering van die ontwerpen.
 Op basis van de functionele eisen en de VRGZ Referentiearchitectuur opstellen van een
Project Start Architectuur (PSA).
 Adviseren over de toepassing van de PSA en bewaken dat de PSA wordt gevolgd.
 Zichthouden op ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsprocessen, ketenontwikkelingen en
technologieontwikkelingen op het gebied van ICT.
Functie eisen
 HBO+ denk- en werkniveau. Opleidingen op bedrijfskundig en informatiekundig terrein.
 De minimale werkervaring is 5 jaar in bedrijfs- en of ICT-functies en minimaal 3 jaar als
adviseur of ontwerper in complexe organisatie brede vraagstukken op informatiegebied.
 Kennis van architectuurprincipes, o.a. rondom beheer en exploitatie.
 Kennis van (branche specifieke) applicaties en interfaces.
Competenties
Samenwerken, visie, strategisch denken, creativiteit, probleemanalyse, organisatiebewustzijn,
overzien van bedrijfsprocessen, overtuigingskracht, mondeling en schriftelijk communiceren.
Salaris en rechtspositie
 Het betreft een functie in schaal 10, afhankelijk van leeftijd, opleiding en relevante
werkervaring max. € 4.105,- bij een volledig dienstverband van 36 uur per week, volgens de
Salaristabel gemeenteambtenaren.
 De rechtspositie AVRGZ (Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid,
gebaseerd op de CAR-UWO) is van toepassing.
 Het betreft een tijdelijke aanstelling van een jaar.
 Verklaring omtrent gedrag: Verkrijgen van deze verklaring is voorwaarde voor aanstelling.

