
 

Vacature senior informatiemanager  

Fryslân Ring groeit! Voor verschillende gemeenten in het Noorden van het land zijn wij op zoek naar een 

senior informatiemanager (interim) die de spil van de organisatie vormt als het gaat om 

informatievoorziening. 

 

Onze organisatie 

Fryslân Ring kenmerkt zich als een brede ICT‐dienstverlener binnen de lokale overheid. Dikwijls beginnen 

vraagstukken van onze klanten met ICT‐infrastructuur aspecten, variërend van optimalisatie van 

netwerken tot vervanging van vaste en mobiele telefonie. In onze dagelijkse adviespraktijk zien we dat 

het volwassenheidsniveau hiervan bij gemeenten de laatste jaren fors gegroeid is. Soms door eigen 

investeringen, maar steeds vaker door het aangaan van slimme intergemeentelijke samenwerkingen of 

uitbesteding aan marktpartijen die ICT als core business hebben. Hierdoor ontstaat bij deze gemeenten 

ruimte om vervolgstappen te zetten: het rationaliseren van het applicatielandschap, digitalisering van 

documenten en informatie en harmonisatie van werkprocessen. De fysieke en digitale dienstverlening 

verbetert en de bedrijfsvoering wordt stukken efficiënter. Fryslân Ring helpt gemeenten steeds vaker in 

het oplossen van dergelijke vraagstukken. 

 

De functie 

Voor gemeenten in het Noorden van het land zijn wij op zoek naar een senior informatiemanager die de 

gemeentelijke informatievoorziening laat renderen. Je wordt verantwoordelijk voor de vertaling van de 

businessvragen in informatieoplossingen, implementeert procesmanagement en digitalisering en 

organiseert informatie- en procesmanagement voor de gemeentelijke afdelingen. Daarnaast draag je bij 

aan de vorming en inrichting van de organisatie. Je denkt proactief mee met het management van onze 

opdrachtgevers in de besturing van projecten en het ontwikkelen van een toekomstvaste sourcing-

strategie.  

 

Jouw profiel 

 Academisch werk- en denkniveau en 5 tot 10 jaar aantoonbare ervaring in een relevant vakgebied 

(bedrijfskunde, bestuurskunde en/of informatiemanagement). 

 Kennis van en inzicht in informatiemanagement en ontwikkelingen binnen gemeenten in relatie 

tot strategisch beleid. 



 

 Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden waardoor je in staat bent om zowel met ICT 

professionals als niet-ICT’ers samen te werken. 

 Je hebt analytisch vermogen en signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt 

verbanden tussen gegevens. 

 Je bent goed in plannen en organiseren, stemt activiteiten van jezelf en anderen op elkaar af en 

bepaalt hun volgorde zodat doelen efficiënt en effectief gerealiseerd worden. 

 Met je probleemoplossende instelling selecteer je een te volgen verantwoorde strategie op basis 

van de aanwezige kennis van alternatieven en hun risico's. 

 Je overtuigt anderen gemakkelijk van een bepaald standpunt om instemming te krijgen met 

bepaalde plannen, ideeën of producten. 

 Je hebt omgevingssensitiviteit en bent op de hoogte van maatschappelijke en politieke 

ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren op het gebied van wetgeving, technologie en 

bedrijfsvoering. Je speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied. 

 

Bij Fryslân Ring werkt een zeer gedreven en enthousiast team van professionals. Een hecht team waarin 

iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen. Wij bieden functies waarin de juiste mensen hun kwaliteiten 

optimaal kunnen benutten. En de ruimte krijgen om met eigen initiatief onze gemeentelijke markt verder 

te ontwikkelen. Daarnaast bieden wij een marktconform salaris. De gewenste startdatum voor deze 

functie is bespreekbaar. 

 

Reageren? 

Spreekt bovenstaande functie je aan en voldoe je aan het profiel? Mail ons dan je cv en een overtuigende 

motivatie waarin jij kort een van jouw grootste behaalde successen in een vergelijkbare functie met ons 

deelt. Daarnaast willen wij graag van jou weten hoe jij kunt bijdragen aan het succes van Fryslân Ring. 

Richt je sollicitatie aan Janina Meijerhof via janina.meijerhof@fryslanring.nl. 
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