
I&A ADVISEUR 
 
36 uur 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Omnia Wonen 
De toekomst verandert onder onze handen. Over tien jaar doen we allemaal iets anders dan nu.  
Wie dat een aantrekkelijke gedachte vindt, past bij Omnia Wonen. 
Omnia Wonen, dat zijn volkshuisvesters. Wij zorgen voor passende en betaalbare woningen voor mensen die dat echt nodig hebben. 
Onze mensen zijn stuk voor stuk experts in hun vak die zich met veel plezier blijven ontwikkelen. Dat geldt voor de woonadviseurs en 
projectbegeleiders maar ook voor de controller of directiesecretaresse. En we zijn er allemaal op gericht om de uitdagingen waarvoor 
Omnia Wonen als corporatie staat te realiseren. Nu en in de toekomst.  
 

Op dit moment zijn we op zoek naar een  

I&A ADVISEUR 36 UUR PER WEEK 

Je wordt wakker door de wekker… 
Na je ontbijt rijd je naar kantoor. Je bent vroeg, want dan kan je de dag beginnen zonder ‘gestoord’ te worden. Met een bak koffie flink 
wat mails wegwerken, dat ruimt op! 
Om 10 uur heb je een afspraak met een softwareleverancier. Eens bekijken of hun product daadwerkelijk doet wat werd beloofd. Je doet 
dit werk al een tijdje, dus je weet dat je kritisch moet zijn. Maar dat gaat lukken. 
Tijdens de lunch loop je een rondje door Harderwijk. Door het centrum en over de boulevard. Lekker even je hoofd leegmaken. 
In de middag heb je een afspraak met de servicedesk van onze ICT-leverancier. Een aantal dingen loopt niet helemaal zoals je had  
verwacht. We kijken elkaar goed in de ogen en komen tot concrete afspraken. Dat was veelbelovend, fijn! 
Nu nog even het net op. Je hebt wat gehoord over nieuwe softwareprogramma’s die heel geschikt kunnen zijn voor Omnia Wonen.  
En je wilt natuurlijk up-to-date blijven op dit gebied. Terwijl je dat aan het doen bent, komt de woonadviseur binnen. Zijn tablet synchro-
niseert niet meer met de laptop. Dat ga je direct oplossen, want ook daar heb je kaas van gegeten. 
Aan het einde van de dag installeer je de laptop en de telefoon voor de nieuwe collega. Deze begint morgen en dan moet het spul  
klaarstaan. Als allerlaatst noteer je wat dingen die je hebt gehoord vandaag. Je moet je oren en ogen altijd openhouden in deze rol.  
Soms komen er interessante dingen voorbij en die wil je niet vergeten. 
De dag is weer voorbij gevlogen. Tot morgen! 

EEN GREEP UIT DE TAKEN 
• Je onderzoekt en analyseert ontwikkelingen in de markt en 

vertaalt deze naar strategische scenario’s op diverse 
aandachtsgebieden 

• Je vertaalt strategische beleidspunten op het eigen vakgebied 
in beleid op tactisch en operationeel niveau 

• Je adviseert bestuur en management op strategisch niveau 
over de volle breedte van het eigen vakgebied 

• Je geeft leiding aan (complexe) projecten ten behoeve van de 
totstandkoming/implementatie van beleid over de volle breedte 
van het eigen vakgebied, al dan niet in samenwerking met 
interne en externe belanghebbenden, en houdt hierbij rekening 
met de consequenties voor andere vakgebieden 

• Je adviseert over inrichting van processen en bijbehorende 
informatiestromen, balans tussen diverse projecten en de 
informatiearchitectuur 

• Je adviseert over ontwikkeling en inrichting van proces- en 
informatiebeleid 

• Je beoordeelt nieuwe hard- en software en introduceert deze in 
de organisatie 

• Je bent verantwoordelijk voor inkoop- en contractbeheer  
op het gebied van I&A en afstemming vraag en aanbod  
in de rol van servicemanager.
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DE BELANGRIJKSTE VEREISTEN 
• Een afgeronde opleiding HBO, richting ICT 
• Tenminste 5 tot 10 jaar werkervaring in een soortgelijke functie 
•  Beschikt over aanvullende kennis op het gebied van project- 

en procesmanagement 
•  Flexibel en stressbestendig 
  
ONS AANBOD 
• Salaris conform de CAO Woondiensten, functieschaal K, max. 

€ 5.474,00 bruto per maand op basis van 36 uur per week 
• Afwisselende functie in een zich vernieuwende organisatie 
•  Een dienstverband voor langere tijd 
• Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden met een 

persoonlijk budget 

Solliciteren  
We kijken uit naar je reactie. Stuur voor 12 oktober 2020 een brief 
met CV naar sollicitaties@omniawonen.nl  ter attentie van Martha 
Siebenga, HRM Adviseur. Wil je meer weten over de functie?  
Roy Viring, (Manager Financiën en ICT) vertelt je er graag meer 
over. Bel hem gerust op telefoonnummer 06- 13830965.  
De eerste gesprekken vinden plaats op vrijdagochtend 16 oktober 
2020, de 2e gespreksronde op dinsdagmiddag 20 oktober.  
We hebben de intentie de procedure in oktober af te ronden. 
 
Houd er rekening mee dat je een positieve verklaring omtrent  
gedrag (VOG) nodig hebt wanneer je bij ons komt werken. 
 
 


