
 
 
 
Voor de afdeling I&A zijn wij ter professionalisering van de afdeling op zoek naar een  

 
Hoofd I&A (ft) 

 
 
Functie-inhoud: 
Ressorterend onder de financieel directeur bent u verantwoordelijk voor : 

 de inrichting, het beheer en de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening en ICT van de 
organisatie;  

 voor de borging van ICT in de organisatie; 
 het beschrijven van de processen en het (laten) uitvoeren van interne procesaudits  

 
Dit doet u door 

 verantwoordelijk te zijn voor het opstellen van de ondernemingsstrategie en de vertaling hiervan naar 
informatiebeleid en informatieplannen. 

 Het definiëren van de ICT projectportefeuille in samenspraak met directie en bedrijfsleiders. 

 Het signaleren van de behoeften m.b.t. applicaties en bij te dragen aan de ontwikkeling en invoering 
hiervan. 

 Bij te dragen aan de uitvoering van het informatiebeleid en de informatieplannen. 

 Verantwoordelijk te zijn voor het accepteren en in beheer nemen van applicaties en bijbehorende 
(gebruikers) documentatie. 

 Verantwoordelijk te zijn voor de aanschaf van hard- en software. 

 Het beveiligingsbeleid op te stellen en de werking hiervan te toetsen. 

 Leiding te geven aan de afdeling I&A, zijnde helpdeskmedewerker(s), applicatiebeheerder(s) en 
systeembeheerders. 

 Verantwoordelijk te zijn voor veranderingsprojecten op het gebied van alle ICT toepassingen. 

 Zorg te dragen voor een effectief beheer van de applicaties en hardware. 

 Verantwoordelijk te zijn voor het beveiligingsbeleid en toets de werking hiervan. 

 Zorg te dragen  voor het beschrijven van de bedrijfsprocessen en de periodieke audits. 

 
 
Functie-eisen: 

U heeft een afgeronde HBO/WO-opleiding informatica. Uiteraard beschikt u over leidinggevende capaciteiten, 
probleemoplossend vermogen  en bent u integer.  
 
Wij bieden u:  

De salariëring, overeenkomstig het functieniveau, correspondeert met de CAO Woondiensten schaal K, start 
niveau € 3926,- en eindniveau € 5034,- bruto per maand exclusief vakantiegeld. 

 
 
Mocht u over deze  functie vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Dhr. P.F. Kramer, 
financieel directeur, tel nr. 0223-677669 
 
Uw sollicitatie kunt u binnen twee weken na het verschijnen van deze publicatie emailen naar 
adlange@wsdh.nl of richten aan Woningstichting Den Helder t.a.v. mevr. A. de Lange, 
Personeel & Organisatie, Postbus 90, 1780 AB Den Helder. 
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