De Veiligheidsregio Groningen heeft de uitdaging om de
informatiehuishouding vorm te geven tot een regionale, geoliede
machine die de interne processen en de relatie met ketenpartners
optimaal ondersteunt. In deze keten neemt de behoefte aan het
gezamenlijk gebruik van gegevens toe. In 2018 is het team IM/ICT
begonnen om haar informatiehuishouding te professionaliseren.

Groningen

Inmiddels heeft dit geleid tot een omvangrijk pakket aan
veranderingen die middels een portfolio tot afronding gaan
leiden. De Veiligheidsregio heeft informatie nodig om goed te
kunnen functioneren. Dat geldt voor het optreden bij incidenten,
rampen en crises en bij de voorbereiding daarop maar ook bij
het terugdringen van risico’s.

wij zoeken een
innovatieve en daadkrachtige
Informatiemanager
CRISISBEHEERSING

Veiligheidsregio Groningen (VRG) is als innovatieve en betrokken
netwerkorganisatie de
verbinder voor een
zelfredzame samenleving
die nuchter omgaat met
risico’s. We geloven
daarbij in de kracht van
samenwerking tussen
mensen. We gebruiken
ons collectieve vakmanschap om Groningen
samen met onze partners
zo veilig mogelijk te
maken (en te houden).
In een noodsituatie
zorgen we ervoor dat
inwoners en organisaties
elkaar weten te vinden
om effectief te kunnen
helpen. Samen werken
aan veiligheid dicht in
de buurt.

die proactief sturing geeft aan de veranderingen op het gebied van informatievoorziening.
Je bent enthousiast, positief, resultaatgericht en onder tĳdsdruk blĳf je stressbestendig.
Je bent een organisator die goed kan samenwerken. Verder ben je organisatiesensitief,
waardoor je de vragen uit de organisatie duidelĳk kunt formuleren en vertalen naar concrete
oplossingen waarbĳ de eindgebruiker centraal staat. Jouw professionele expertise ligt op het
grensvlak van organisatie, IT en processen. Je bent goed in staat om die samenhang te zien.
Daarnaast beschik je over overtuigingskracht en kun je de organisatie meenemen in
ontwikkelingen. Met jouw inhouds-, proces en technische kennis ben je in staat helder en
duidelĳk te communiceren, zodat je kennis ook effectief wordt overgedragen aan collega’s.
Wat ga je doen?

Als Informatiemanager zorg je voor de vertaling van de
vragen uit de organisatie naar concrete projectvoorstellen
en adviezen op het gebied van informatievoorziening.
Bij het opstellen van projectvoorstellen voer je de regie
over het opstellen van de Business Analyse, Project Start
Architectuur, Digitaliseringsadvies, Informatieveiligheidsadvies en de Business Case.
In projecten heb je de rol van projectleider of van project
assurance vanuit het oogpunt van Informatiemanagement. Daarnaast neem je het management mee
in de ontwikkelingen op het gebied van informatie
gestuurd-, zaakgericht- en risicogericht werken. Je levert
toegevoegde waarde aan verschillende veranderimpulsen, zoals een rationalisatie- en vernieuwingsslag
op het bestaande applicatielandschap, het inrichten en
op peil houden van relatiemanagement binnen VRG en
haar ketenpartners, het digitaal Stelsel Omgevingswet,
het werken binnen een Cloud Architectuur en het
opstellen van beleid, begroting- en jaarplannen. Verder
ben je verantwoordelijk voor de visie-, algemene
begrips- en inhoudsvorming voor informatiemanagement vraagstukken binnen de strategische en tactische
laag van VRG.

Wat bieden wĳ?

Een werkomgeving met korte lijnen en aandacht voor
elkaar. We vertrouwen op jouw vakmanschap. Wij vinden
het belangrijk dat je jezelf verder ontwikkelt en wordt
daarin begeleid. Jouw ideeën doen ertoe! Verder bieden
wij de mogelijkheid om je werktijden flexibel in te delen.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op de
gemeentelijke CAO, waaronder voor deze functie een
salaris tot maximaal € 4.859- bruto per maand (schaal 11)
bij 36 uur per week, afhankelijk van opleiding en
ervaring.

De ideale achtergrond

• Je beschikt over een afgeronde HBO/Master of
vergelijkbare opleiding, bij voorkeur richting
informatiemanagement of bedrijfskunde;
• Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in het vakgebied
Informatiemanagement;
• Je hebt aantoonbare ervaring in het leiden van
projecten. Minimaal 2 referentieprojecten;
• Je beschikt over relevante opleidingen op het gebied
van informatiemanagement en projectmanagement;
• Je beschikt over sterke leiderschapskenmerken:
natuurlijke senioriteit om mensen te verbinden en in
staat om tegenstellingen te overbruggen. Je zoekt met
daadkracht naar draagvlak en zorgt voor consensus;
• Je hebt ervaring met het regievoeren van leveranciers.

Informatie

Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met Peter Hazelaar, teamleider IM/ICT,
telefoonnummer 06 30 02 61 39.

Enthousiast geworden?

Ben jij de ideale kandidaat voor deze functie, stuur dan
voor 2 maart 2019 je kernachtige motivatie en een CV
naar personeel@vrgroningen.nl, t.a.v. Chantal Streppel,
adviseur DPOO, onder vermelding van het vacaturenummer 2018.050.VRG. De sollicitatiegesprekken
vinden plaats op 13 maart 2019.
Het uitvoeren van een assessment of een opdracht kan
onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Kijk voor meer informatie over onze organisatie op
www.veiligheidsregiogroningen.nl.

