
 

 

 
 

 

 

 

SallandWonen is een actieve plattelandscorporatie in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe met 
ongeveer 5500 verhuureenheden. Met circa 60 medewerkers werkt SallandWonen met veel plezier 
aan duurzaam en betaalbaar wonen in Salland voor mensen die daar zelf minder goed in kunnen 
voorzien. Wij willen bijdragen aan het thuisgevoel van onze huurders. Ons kantoor is gevestigd in 
Raalte. 

 
Wij zijn op zoek naar een 

 

Coördinator Informatievoorziening en 
Applicatiebeheer 

32-36 uur per week 

 

De functie 
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van ICT plannen en draag je 
zorg voor de optimalisatie en continue beschikbaarheid van ICT netwerken, systemen en applicaties. 
Je bent verantwoordelijk voor de informatievoorziening en het technisch applicatiebeheer van het 
primair systeem. Daarnaast ben je het aanspreekpunt binnen de gehele organisatie voor ICT zaken. 
Je begeleidt verschillende projecten waar ICT een bijdrage aan levert of waarbij automatisering een 
doel is. Je analyseert en adviseert het management over een optimaal gebruik van hardware en 
software systemen. Je zorgt voor stabiliteit, continuïteit en innovatie in de informatievoorziening en 
beheert SLA contracten. In de uitvoering word je operationeel ondersteund door een ICT-collega en 
externe partners, waar nodig geef je zelf ook uitvoering aan de werkzaamheden. Je vervult ook de rol 
van Security Officer in het kader van de AVG.  

Je kwaliteiten 
 Je hebt een HBO-opleiding en grondige kennis van en meerdere jaren ervaring op het gebied 

van ICT. 
 Je bent innovatief en  flexibel ingesteld. 
 Je bent communicatief sterk en beschikt over overtuigingskracht. 
 Je kunt zelfstandig werken, plannen en organiseren. 
 Je kunt goed samenwerken. 
 Je hebt kennis van IT infrastructuur en ervaring in het analyseren van processen, beschrijven 

ervan en het vertalen naar IT oplossingen vormt voor jou geen probleem.  
 Je hebt kennis en ervaring met Windows producten, waaronder Windows Server, Office 365, 

Active Directory, Exchange en kennis en ervaring met virtualisatie.  
 Kennis en ervaring met Aareon AX, Malengo, Klantvenster, Citrix, VMWare en Ivanti(RES)  en 

Business Intelligence (Power BI) is een pré. 
 

Ben je een jonge professional die nog niet alle genoemde kwaliteiten bezit, maar je wel wilt ontwikkelen 
tot een inhoudelijk expert bij een corporatie? Dan krijg je bij ons de kans om de bedrijfsprocessen van 
onze corporatie te leren kennen en je de applicaties eigen te maken.  
 
Context van de opdracht aan jou 
Wij vinden dat ICT een belangrijke bijdrage levert aan het succes van onze organisatie. We zijn volop in 
beweging en werken aan nieuwe vormen van informatievoorziening. Daarnaast ligt er een uitdaging om 
de rol van key-users te versterken en het gebruik van applicaties naar een hoger niveau te brengen. De 
uitdaging is om medewerkers en onze klanten volop te laten profiteren van onze systemen/applicaties, 
zodat zij meer tijd hebben voor contact met onze huurders. 
 
 



 

 

Wij bieden 
Wij bieden een leuke baan met ruimte om mee te denken over innovaties. De functie valt onder het 
team Planning, Verslaglegging en Informatievoorziening. Dit team is een van de drie teams die 
onderdeel uitmaakt van de afdeling Bedrijfsvoering. Het betreft een tijdelijk contract in eerste instantie 
voor 1 jaar met uitzicht op een baan voor onbepaalde tijd. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de 
CAO Woondiensten. De functie is ingedeeld in niveau J, minimaal € 3.298,- tot maximaal € 4.709,- 
bruto per maand op basis van 36 uur. 
 
Je reactie 
Heb je belangstelling voor deze afwisselende functie, dan kun je voor meer informatie contact 
opnemen met Charles Bosscha, manager Bedrijfsvoering 0572-348 348. Je sollicitatie met CV kun je 
tot 10 februari 2019 mailen naar Lianne Veenhuis, adviseur HRM l.veenhuis@sallandwonen.nl   

Het eerste gesprek is op vrijdag 15 februari en het tweede gesprek is op woensdag 20 februari 2019. 
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