Tussen Veluwe en IJssel ligt de gemeente Rheden met veel aantrekkelijk natuurschoon. Beroemd
om de Posbank met schitterende vergezichten en fraaie landschappen van bos en heide. In dit
veelzijdige gebied vormen zeven dorpen met zo’n 44.000 inwoners de gemeente. De circa 400
medewerkers van de gemeente Rheden staan samen ‘STERK’: samenwerkend, trots,
eigenaarschap, resultaatgericht en klantgericht!
Werken in deze organisatie is vooral samen-werken in een open en vriendelijke organisatie met respect voor elkaar. Met ruimte
voor creativiteit en ideeën. De gemeente Rheden wil een lerende organisatie zijn en aandacht geven aan jouw persoonlijke
ontwikkeling en groei. Help jij met jouw originaliteit, creativiteit en durf hieraan mee?

Functioneel beheerder voor het sociaal domein
De Steeg | 32 uur per week | €4.048, schaal 9 | Tijdelijk met uitzicht op vast
Jouw invloed als Functioneel beheerder
In deze functie geef je vertaling aan procesontwikkeling en data-analyse. Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor het functionele
applicatiebeheer en managementinformatie in een vakgebied waarin volop ontwikkeling blijft (Participatiewet, WMO en
Jeugdwet). In een aantal gevallen kiezen we voor een projectmatige aanpak, waarbij dan ook de rol van projectleider moet
kunnen aannemen. Je adviseert het management en de gebruikers over de applicaties, zoals digitale gegevens zorgaanbieders,
berichtenverkeer, iJw (Jeugd), iWmo en eigen bijdrage CAK iEb.
Jouw afdeling Samenleving
Je wordt onderdeel van de afdeling Samenleving. De afdeling is nog in ontwikkeling. De hele keten van beleid tot uitvoering
wordt georganiseerd binnen deze afdeling waardoor de kwaliteit en uitvoerbaarheid van het werk voor inwoners toeneemt en
samenwerken voor collega’s makkelijker en prettiger. Je werkt nauw samen met de andere functioneel beheerders, de technisch
applicatiebeheerder en leveranciers van de systemen.
Jouw achtergrond als Functioneel beheerder
Je hebt een relevante, afgeronde opleiding op het gebied van informatica, of hebt aantoonbaar voldoende kennis en ervaring
met functioneel applicatiebeheer en de inrichting daarvan in systemen. Actuele kennis op het gebied van het sociaal domein
(Participatiewet, WMO en Jeugdwet) is een pré. Kennis en ervaring met Civision Samenlevingszaken, beheersystemen (Bisl) en
SQL moet aantoonbaar zijn.
Jij bent een proactieve en een op samenwerking gerichte collega. Je hebt een goed gevoel voor politieke/bestuurlijke
verhoudingen. Klantgerichtheid staat voorop. Dit vraagt om inlevingsvermogen in de klant, meedenken in oplossingen en het
stellen van de vraag achter vraag.
Vanuit de gemeente Rheden bieden wij jou
Een organisatie in beweging in een veranderende omgeving. Een afwisselende en uitdagende baan in een leuk team. Je kunt
jezelf continu professioneel en persoonlijk blijven ontwikkelen. En je krijgt:
• Een salaris van maximaal € 4.048,- bruto per maand voor 36 uur per week (functieschaal 9).
• Een IKB-budget van 17,05% om extra verlofuren mee te kopen, een opleiding, fiets, sportabonnement of
vakbondscontributie van te bekostigen, fiscale uitruil reiskosten woon-werkverkeer te regelen of te laten uitbetalen in de vorm
van extra inkomen.
• Deelname aan het ABP pensioenfonds en een bijdrage aan je ziektekostenverzekering.
• Een reiskotenvergoeding woonwerk-verkeer (max. 60 km) en/of thuiswerkvergoeding.
• De optie om thuis te werken volgens flexibele werktijden.
• Een jaarcontract met de intentie om dit daarna om te zetten naar een vast contract.
Meer weten?
Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Eddy Kreeft, applicatiebeheerder, via 06 - 15 31 05 67 of Jolanda
Dijkstra, teammanager via 06 –21 45 17 28
Solliciteer!
Solliciteren doe je via de sollicitatiebutton op deze website.

