
 

 

Gemeente Urk groeit hard en heeft 

hoge ambities. In verband daarmee 

zoeken wij nieuwe collega’s.  

Wat breng je mee? 

 relevant Hbo-diploma 

 staat stevig in de schoenen en 

een teamspeler 

 zoekt de verbinding en is een 

betrouwbare en kritische 

gesprekspartner 

 kent de binnen de gemeentelijke 

gebruikelijke applicaties en 

softwarepakketten 

____ 

Wat bieden wij jou? 

 inhoudelijk uitdagende functie 

 volop ruimte voor persoonlijke 

ontwikkeling 

 salarisschaal 8 (max. € 3.376 

bruto per maand bij 36 uur p.w.) 

 individueel keuzebudget 17,05% 

over bruto salaris 

 werken in collegiaal team 

 reiskostenvergoeding woon-

werkverkeer 

 aanstelling: 1 jaar met zicht op 

een aanstelling voor onbepaalde 

tijd 

____ 

Een VOG maken onderdeel uit van de 

sollicitatieprocedure, evenals een 

assessment. Bij indiensttreding vindt 

beëdiging plaats. 

 

 

INTERESSE? 

Stuur je CV en motivatiebrief naar 
sollicitaties@urk.nl. Reageren kan 
tot en met 6 juni 2019. De 
sollicitatiegesprekken vinden 
plaats op 17 juni 2019.  

Meer informatie? Neem contact op 
met Meine Hofman 
(beleidsmedewerker ICT) via 
(0527) 689 868.  

 

WERKEN OP URK 
MEDEWERKER ICT 
(m/v / 36 uur p.w. / functieschaal 8) 
 

Jouw bijdrage aan onze ambities 

Je bent vooral belast met het accountmanagement en je bent ICT-consulent. Je 

bent verantwoordelijk voor het functioneel applicatiebeheer van diverse 

applicaties zoals; CiVision Integraal Raadplegen, CiVision Operationele 

Overzichten en registratie van Niet Authentieke Objecten in een applicatie. Je 

zorgt voor het samenstellen van managementinformatie vanuit de genoemde 

applicaties. Je bent vervangend beheerder van de gegevensmakelaar. Je bent 

vervangend functioneel beheerder van iZaakSuite, onze applicatie voor 

zaakgericht werken. Daar hoort ook bij dat je verantwoordelijk bent voor het 

signaleren en analyseren van nieuwe functionaliteiten.  

 

Je inventariseert, prioriteert, initieert en evalueert over de nog op locatie van de 

gemeente Urk aanwezige ICT-infrastructuur (routers, switches, UPS, firewall, 

telefooncentrale, overige hardware). Je draagt zorg voor een juiste afstemming 

tussen de lokale infrastructuur en de ict-infrastructuur van de hostingpartners.  

 

Ken je de gemeentelijke ICT-opgave en heb je ervaring met het werken met 

hosting? Ben jij degene die graag samenwerkt met collega’s? Leg je makkelijk 

contact? Ben je enthousiast en gedreven in je werk en straal je dat ook uit? Vind 

jij het leuk om samen met anderen resultaten te boeken? Dan ben jij misschien 

de geschikte kandidaat voor ons. 

 

Wij willen graag kennis met jou maken! 


