
 

 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor 

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten 

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

 

 APPLICATIEBEHEERDER 
De applicatiebeheerder is verantwoording verschuldigd aan de teamleider automatisering. De 
applicatiebeheerder voert beheersmatige werkzaamheden uit met betrekking tot ICT-systemen, 
netwerken en/of applicaties. Het accent ligt hierbij op inrichten en beheren en het hierover 
adviseren en ondersteunen van gebruikers. Het betreft vooral de applicaties Compas 
(personeelsinformatiesysteem) en Corsa (datamanagementsysteem).  
 
De applicatiebeheerder:  

 evalueert het gebruik en de toepassing van applicaties;  

 adviseert over de (invoering van) nieuwe toepassingen en werkprocessen;  

 verzorgt de inrichting van de applicaties en test nieuwe en/of gewijzigde applicaties;  

 verzorgt de autorisatiebeveiliging van de applicatie;  

 verzorgt het gegevensbeheer;  

 registreert en bewaakt de werking van applicaties en zorgt voor het voorkomen en/of 
verhelpen van storingen in apparatuur en programmatuur;  

 ontwikkelt, verzorgt en bewaakt de koppeling tussen applicaties;  

 vertaalt informatiebehoeften van de gebruiker naar de samenstelling van query’s;  

 levert de (niet)standaardoutput van gegevens;  

 adviseert over inrichting en werking van de applicaties;  

 verstrekt wettelijk vereiste informatie aan derden door middel van geautomatiseerde 
gegevensbestanden;  

 is intermediair tussen gebruikers en automatiseringsdeskundigen;  

 schrijft gebruikershandleidingen en verzorgt opleidingen voor gebruikers;  

 instrueert en begeleidt gebruikers bij de toepassing van (nieuwe) applicaties;  

 is helpdesk voor vragen over de applicaties.  
 

> WIJ VRAGEN 

De applicatiebeheerder die wij zoeken:  

 heeft een relevante opleiding (mbo4, aangevuld met cursussen op het gebied van 
automatisering);  

 heeft probleemoplossend vermogen en is in staat om flexibel en initiatiefrijk te handelen;  

 heeft inzicht in administratieve procedures, geautomatiseerde systemen en 
productieprocessen;  

 beschikt over goede communicatieve vaardigheden;  

 heeft minimaal één jaar ervaring.  
Competenties: zelfstandig, flexibel, stressbestendig, nauwkeurig en analytisch. 



 

 

> WIJ BIEDEN

 Een baan voor 36 uur per week.  

 Salarisschaal 8 (maximaal 3.376 euro bruto per maand bij een volledige werkweek). 
Inschaling is mede afhankelijke van opleiding en ervaring. Indeling in normfunctie HR21: 
medewerker systemen.  

 Een modern pakket aan arbeidsvoorwaarden (denk aan koop en verkoop van verlof, 
fietsenplan, opleidingsfaciliteiten, Individueel KeuzeBudget). 

 Een aanstelling voor twaalf maanden, met bij goed functioneren een verlenging/uitzicht op 
een vast dienstverband.  

 

> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 

 Wil je meer weten over Baanbrekers? Kijk dan op www.baanbrekers.org.  

 Wil je meer weten over deze functie? Bel of mail dan naar Marc Been, teamleider 
automatisering, 0416 67 15 51, marcbeen@baanbrekers.org. 

 Wil je solliciteren? Mail je brief en CV dan voor 1 maart a.s. naar sollicitatie@sbw-
waalwijk.nl. Wil je een brief sturen? Dat kan ook: SBW, t.a.v. P&O, Postbus 266, 5140 AG 
Waalwijk. Vermeld het vacaturenummer: 19-06. 

 
Wij vragen deze vacature tegelijkertijd intern en extern uit. 

Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. 
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 
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