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Wil je werken in een informele organisatie, waarin je jezelf volop kunt ontwikkelen? Voel jij je 

thuis in een gemeente met een dorps karakter, maar die verder kijkt dan haar eigen grenzen? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! Door de samenwerking met de gemeenten Goirle en 

Hilvarenbeek en in de regio dagen we je uit groots te denken en vragen we de nodige 

flexibiliteit. In onze organisatie hebben we aandacht voor elkaar en onze inwoners en zijn we 

alert op wat er om ons heen gebeurt. Wij zoeken actieve collega’s met veel energie, die zich 

iedere dag weer inzetten voor de inwoners, verenigingen en ondernemers uit Oisterwijk, 

Moergestel en Heukelom. Met de aanstaande herindeling van de gemeente Haaren groeien we 

door en zet je je op korte termijn ook in voor de kern Haaren. Word jij hier enthousiast van? 

 

Binnen de afdeling kwaliteit, administratie en informatie (KAI), team informatie zijn we op 

zoek naar een  

 

medewerker applicatiebeheer 

36 uur per week 

 

Hier kom je te werken? 

Applicatiebeheer maakt deel uit van het team Informatie van de afdeling Kwaliteit, 

Administratie en Informatie (KAI). Je komt te werken in een team met vier enthousiaste 

collega's. Wij hebben een open houding binnen het team en naar onze interne afnemers. In 

het team heerst een goede sfeer en is er ruimte voor humor. We vinden het belangrijk om 

elkaar positieve aandacht, feedback en verbeterpunten te geven. Wij zijn op zoek naar een 

enthousiaste medewerker die hier voor open staat en met een frisse blik ons team komt 

versterken.  

 

Wat zijn je belangrijkste taken? 

- Je zorgt voor en adviseert over de functionele inrichting en koppelingen van diverse 

applicaties en systemen; 

- Je voert werkzaamheden uit m.b.t. beveiliging, autorisaties, incidenten en procedures 

van applicaties. Ook verzorg je installaties en implementaties. Daarnaast geef je 

ondersteuning bij complexe problemen en lost deze op; 

- Je bewaakt de kwaliteit en de continuïteit van de informatievoorziening. Je onderhoudt 

hiervoor contacten met leveranciers over problemen, ontwikkelingen en wensen; 

- Jouw klanten zijn de gebruikers. Je vertaalt hun wensen naar inrichting en 

toepassingen en zorgt ervoor dat de documentatie van de applicaties up to date is; 

- Je genereert en ontwikkelt managementinformatie. 

 

Wie zoeken wij? 

- Je hebt een actieve en communicatieve houding, kunt snel schakelen en maakt je 

gemakkelijk nieuwe zaken eigen; 

- Je hebt een flexibele en klantgerichte opstelling; 

- Je bent een proactieve collega die door samenwerking en het creëren van draagvlak in 

staat is om gezamenlijke resultaten te bereiken. Hierin zoek je de verbinding op 

tussen de samenwerkende gemeenten, afdelingen en teams; 

- Je hebt hbo werk- en denkniveau, maar met een gerichte mbo-opleiding (bijvoorbeeld 

mbo ICT-beheerder niveau 4) nodigen we je ook uit om te reageren; 

- Je hebt bij voorkeur enkele jaren werkervaring als applicatiebeheerder maar tevens 

zijn wij bereid om iemand met minder ervaring een traineeship aan te bieden; 
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- Kennis van Suites voor sociaal, Suite voor omgevingsvergunningen of Key2Financien is 

een pré; 

 

Ons aanbod 

Een mooie startersfunctie in een informele organisatie met korte lijnen en gezellige collega's. 

Je krijgt veel verantwoordelijkheid, maar ook het vertrouwen. We zijn een organisatie waar je 

de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen. Je komt te werken in het mooie centrum van 

Oisterwijk. Een gezellig centrum, met veel groen om je heen! 

 

Daarnaast bieden wij: 

• Een tijdelijke aanstelling van één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling; 

• Een salaris tussen de € 2.335,- en € 3.805,- bruto per maand o.b.v. 36 uur 

(functieschaal 9, aanloopschaal 8). Het salaris, (aanloop)schaal is afhankelijk van 

opleiding en ervaring; 

• 17,05% individueel keuzebudget bovenop je salaris. Je kunt je IKB laten uitbetalen, 

maar bijvoorbeeld ook extra verlof kopen; 

• Een reiskostenvergoeding (>10 km). Als je met het ov komt, vergoeden we alle 

kosten; 

• Flexibele werktijden. 

 

Interesse? 

Word jij hier enthousiast van? Stuur dan je motivatie en curriculum vitae naar 

solliciteren@oisterwijk.nl. 

 

Heb je nog vragen? 

Bel dan met ons. Ons telefoonnummer is 013-5291311. Voor inhoudelijke informatie over 

deze vacature kun je terecht bij Martin de Ruijter, teamleider informatiemanagement. Voor 

informatie over de procedure kun je contact zoeken met Annamarie van Bruggen, 

medewerker P&O. 

 

Wil je meer weten over onze gemeente?  

Kijk dan op www.oisterwijk.nl en volg ons op LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram. 

 


