
 
 

Beveland Wonen biedt kansen! 
 
Wil je werken voor de nieuwste woningcorporatie van Zeeland met ongeveer 11.000 woningen en ruim 
120 collega’s? Dan is dit je kans. Beveland Wonen investeert volop in Informatisering en Automatisering 
(I&A) ontwikkelingen en de ICT omgeving. Daarom zijn wij op zoek naar een 
 

Adviseur I&A 
m/v/x (32 - 36  p/wk) 

 
Wat ga je doen? 

 Je onderzoekt en formuleert samen met stakeholders de ambitie, strategische visie en 
opgaves voor I&A en zorgt voor draagvlak voor nieuwe visies en informatiseringconcepten; 

 Je creëert samenhang en synergie met de verschillende samenwerkende regionale 
corporaties; 

 Je vertaalt de informatiebehoeften van Beveland Wonen naar verbetervoorstellen, stelt het 
I&A beleid op en brengt advies uit aan het bestuur en management;  

 Je stelt het informatiebeveiligingsbeleid op en vervult de rol van security officer 

 Je werkt aan programmasturing voor alle I&A projecten  (o.a. budget, realisatie kennis, 
planning en kwaliteitseisen) .  

 Je adviseert over nieuwe contracten (SLA)  en ondersteunt manager I&A bij het 
contractbeheer en bedrijfsvoering.  

 Je werkt aan diverse veranderingsprojecten in de organisatie;  

 Je werkt hierbij nauw samen met de data- en informatie analist en functioneel beheerders 
binnen het team en zorgt ook voor een goede aansluiting op de organisatie via 
kerngebruikers en proceseigenaren;  

 Je zorgt voor een optimale aansluiting van de informatiesystemen en applicatie architectuur 
op de bedrijfsprocessen en informatievoorziening (business-IT alignement).  
 

 
Wat breng je mee? 
 

 Je bent gedreven en enthousiast om deze uitdaging met beide handen aan te pakken! 

  

 Je hebt minimaal HBO / WO werk- en denkniveau (bijv. informatiemanagement); 

 Je hebt ervaring met projectmanagement binnen de IT 

 Je kunt complexe ICT vraagstukken doorgronden en vertalen naar de organisatie.  

 Je hebt minimaal 3 jaar functiegerichte werkervaring; 

 Je bent zelfstandig en werkt daarbij graag in teamverband 

 Je houdt van verandering en innovatie, bent vakkundig en kunt goed je helicopterview 
inzetten. 

 
Wat bieden we je? 



Dit betreft een functie voor 32-36 uur per week. Wij werken conform de CAO Woondiensten. De functie 
is ingeschaald in schaal K (fulltime | € 3.916 tot € 5.597,- bruto per maand). Inschaling is afhankelijk 
van opleiding, kennis en ervaring. We bieden je ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, een 
werkomgeving waar samenwerken met vertrouwen centraal staat. Beveland Wonen heeft uitstekende 
secundaire arbeidsvoorwaarden met een prima pensioenregeling en een persoonlijk ontwikkelbudget. 

 
Is je interesse gewekt? 
Stuur je motivatie of presentatie en CV vóór 15 september 2021 naar: werken@bevelandwonen.nl  
Wil je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met Iris de Vries, programmadirecteur 
Wonen en Maatschappij of met de afdeling HRM, via telefoonnummer: (0113) 23 16 74.  
 

- Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure 
- Het verstrekken van een Verklaring Omtrent Gedrag is een voorwaarde. 

 
Note: voor werving- en selectiebureaus: wij werven onze kandidaten zelf. 

Contact opnemen n.a.v. deze vacature is dus niet nodig. 
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