Jeugdzorg Nederland ondersteunt organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering bieden. Hierdoor kunnen
deze organisaties hun werk voor kwetsbare kinderen en jongeren op de beste manier doen. Jeugdzorg Nederland maakt zich
sterk voor een goed georganiseerde en professionele jeugdzorg en versterkt de kwaliteit daarvan. De kerntaken zijn: lobby en
belangenbehartiging, communicatie en werkgeverszaken. Daarnaast biedt Jeugdzorg Nederland diensten op het gebied van ICT
en informatieveiligheid. Bij Jeugdzorg Nederland zijn ruim 100 organisaties aangesloten. Op het verenigingsbureau in Utrecht
werken circa 40 personen.
De jeugdzorg is volop in beweging. We willen de zorg elke dag een beetje beter maken en komen daarbij diverse uitdagingen
tegen. Dit betekent dat ook Jeugdzorg Nederland als organisatie in beweging is. Als informatiemanager krijg je de ruimte om
daarin mee te bewegen en mee te denken.

Bij Jeugdzorg Nederland bestaat een vacature voor een:

informatiemanager
32 tot 36 uur per week
Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het opstellen en uitvoeren van een informatievoorzieningsvisie en -strategie voor de branche
Het volgen van maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en deze vertalen naar
kansen in de informatievoorziening voor de branche
Adviseren van leden t.a.v. strategische/ tactische keuzes in de informatievoorziening
Het gezamenlijk met leden formuleren van behoeften en speerpunten t.a.v. de
informatievoorziening
Het uitvoeren van project portfoliomanagement namens de leden
Het vertegenwoordigen van het belang van de leden in diverse overleggremia m.b.t. de
keteninformatisering
Meedenken over en samen werken aan gezamenlijke ketendoelarchitecturen
Het uitvoeren van stakeholdermanagement (Informatiemanagers, Architecten, beleidsmakers,
Bestuurders) bij ketenpartners en leden met het doel het belang van de leden optimaal te
vertegenwoordigen
Een bijdrage leveren aan verandertrajecten in de rol van projectleider
Afstemmen met actoren in het vakgebied met het doel veranderingen in de informatievoorziening zo
goed mogelijk te laten verlopen en eventuele obstakels in een zo vroeg mogelijk stadium te
lokaliseren

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een opleiding op HBO+/ WO niveau
Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
Je hebt kennis van informatiemanagement, datamanagement, informatieanalyse en functioneel
beheer en daar een visie op
Je hebt een goed ontwikkelde politieke sensitiviteit
Je kunt goed netwerken en weet wat er speelt in de omgeving
Bij voorkeur heb je ervaring met ketensamenwerking
Je hebt affiniteit met de branche

Wat wij bieden
• Een functie in een professionele organisatie met een intern informele werksfeer en naar buiten toe
meer formele cultuur
• Bezoldiging afhankelijk van opleiding en ervaring tussen € 4516,71 en 6575,07.
• Een arbeidsovereenkomst voor één jaar met mogelijkheden voor verlenging
Enthousiast geworden?
We ontvangen je sollicitatie graag! Stuur deze uiterlijk 19 augustus naar
sollicitaties@jeugdzorgnederland.nl, ter attentie van Irene Scholte.
Meer weten over de functie? Stuur een e-mail naar sollicitaties@jeugdzorgnederland.nl, ter attentie van
Robert van Someren.
Meer informatie over Jeugdzorg Nederland is te vinden op: www.jeugdzorgnederland.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

