
 
 

Maasvallei is een vooruitstrevende middelgrote woningcorporatie in Maastricht. Wij bieden goede en 

betaalbare huisvesting, met name in het sociale verhuursegment. Maasvallei onderscheidt zich door een 

proactieve houding, initiatief en groot handelend vermogen. Dit vragen we ook van onze medewerkers die veel 

verantwoordelijkheid krijgen. Om de steeds verdergaande digitalisering en de effecten hiervan op onze 

dienstverlening duurzaam te verankeren in onze organisatie en om invulling en uitvoering te geven aan onze 

ambities op gebied van informatisering en automatisering, zijn wij op zoek naar een: 

Functioneel beheerder/ I&A beheerder (parttime – fulltime mogelijkheden)  

Wij zoeken in jou een hands-on medewerker die vanuit de visie een bijdrage levert aan de inrichting en het 

beheer van onze Informatisering & Automatisering. Jij bent de brug tussen onze bedrijfsvoering en ICT en 

tussen medewerker en systemen. Om in ICT termen te blijven ben jij onze I&A HUB die net zo goed in 

10110001 ‘eentjes en nullen’ praat als dat je in staat bent te verbinden met collega’s. Je draagt op 

operationeel/tactisch niveau (samen met enkele collega’s, die met name het strategisch I&A beleid voor hun 

rekening nemen) zorg voor de inrichting, het beheer en de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening 

van de organisatie. 

Werkzaamheden 

 

Algemeen 

• Vanuit jouw rol lever je een actieve bijdrage aan procesoptimalisatie; 

• Je levert je bijdrage bij het aanscherpen en uitwerken van projecten en wijzigingsverzoeken; 

• Je bewaakt de I&A uitgangspunten (architectuur informatievoorziening, technische infrastructuur en 

applicatielandschap); 

• Je blijft continu op de hoogte van marktontwikkelingen en (sector)standaarden; 

• Je evalueert de dagelijkse operationele dienstverlening met I&A-leveranciers op basis van SLA’s.   

 

Beheer 

• Je inventariseert (interne) klantbehoeftes en zet deze om in functionele oplossingen; 

• Je draagt actief bij aan een effectieve en efficiënte IT-ondersteuning. 

 

Projectbegeleiding  

• Je begeleidt medewerkers bij het doorvoeren van de veranderingen in, en updates van, onze systemen 

en applicaties; 

• Implementatie van wijzigingen en onderhouden van de I&A projectenkalender. 

 

Datakwaliteit en informatievoorziening 

• Je ondersteunt bij het bewaken en verhogen van de betrouwbaarheid van de data; 

• Je levert je bijdrage aan passende informatievoorziening.  

 

Informatiebeveiliging en privacy 

• Je draagt zorg voor informatiebeveiliging en zorgt voor registratie en rapportage hierover; 

• Werkt nauw samen met de Privacy Officer aan privacy en naleving van de AVG. 

 

Functievereisten 

• Minimaal een afgeronde relevante HBO opleiding; 

• HBO(+) werk en -denkniveau; 

• Enige werkervaring in een soortgelijke rol; 

• Affiniteit met datamanagement en informatievoorziening; 

• Kennis van processen en procesverbetering; 

• Kennis en ervaring met projectmatig werken en implementaties. 

 

 



 
De functie wordt gewaardeerd (afhankelijk van kennis en ervaring) binnen de schalen G,H,I van de cao 

woondiensten (€ 3.095 - € 4.887). We kennen uitgebreide scholingsmogelijkheden, hebben een actief 

vitaliteitsprogramma en flexibel werken behoort tot de mogelijkheden. Heb je interesse en denk je aan het 

profiel te (kunnen) voldoen, laat dit dan weten vóór 5 december door een cv met motivatie te sturen aan 

Stefanie Borghstijn s.borghstijn@maasvallei.nl. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op dinsdagmiddag 13 

december en de tweede gesprekken op maandagmiddag 19 december. Een (social/online) screening en 

assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.  

Heb je vragen over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Ralph Reisinger via 043-3683737 of 

r.reisinger@maasvallei.nl. 

mailto:s.borghstijn@maasvallei.nl
mailto:r.reisinger@maasvallei.nl

