Vacature functioneel beheerder m/v
32 uur per week

Functie
Stichting Brandweeropleidingen BOGO is steeds in ontwikkeling en heeft mooie ambities. Deze ontwikkelingen
vragen expertise van een functioneel beheerder die een belangrijke schakel gaat zijn tussen de leveranciers van
systemen en de wensen van de gebruikers in de organisatie. De applicaties waarmee BOGO vooral werkt is de
ELO van Threeships en VP (Veiligheidspaspoort) van Magenta.
.
Taken
Je bent verantwoordelijk voor de volgende taken:
 Je houdt je bezig met de verdere doorontwikkeling van systemen en applicaties en je hebt kijk op
innovatieve ontwikkelingen
 Je coördineert het proces rondom ingekomen wijzigingen, incidenten en vragen
 Je neemt deel aan projectgroepen als het gaat om ondersteuning op ICT gebied
 Je zorgt voor het dagelijkse functionele beheer van verschillende applicaties
 Je vertaalt werkprocessen naar de gebruikte toepassingen
 Over de toepassing van applicatie(s) adviseer je en je signaleert knelpunten en doet verbetervoorstellen
 Je Implementeert, test en accepteert (nieuwe) functionaliteiten binnen applicaties
 Je begeleidt het proces van wijzigingen in applicaties richting de leverancier en de gebruikers
 Je verzorgt autorisaties en informeert, ondersteunt en instrueert gebruikers
e
 Je verhelpt storingen en lost 2 lijns problemen op
 Aan (extern) functioneel overleg neem je deel.
Functie-eisen
Deze functie is een nieuwe functie binnen BOGO en dat spreekt je aan. Jíj bent de expert op het gebied van
functioneel beheer die zich goed bewust is van de positie in de organisatie, zowel ten opzichte van de gebruiker
als de leveranciers. Daarbij is het van groot belang dat je zelfstandig kunt werken, maar dat je ook de
samenwerking opzoekt. Wat verwachten we verder van je?
 Je hebt een relevante opleiding op HBO niveau
 Je hebt ervaring met functioneel beheer van applicaties in het algemeen en het beheren en testen van
(nieuwe) functionaliteiten
 Het spreekt je aan om proactief op zoek te gaan naar vernieuwingen en verbeteringen zowel in de
systemen en techniek als in de manier van werken
 Je bent in staat om de werkprocessen binnen een organisatie je snel eigen te maken en een vertaalslag te
maken naar de toepassing van applicaties
 Je kunt omgaan met verschillende, soms tegenstrijdige belangen.
 Je hebt prima communicatieve vaardigheden en je bent klantgericht
 Je bent zeer accuraat, hebt een actieve houding en een creatief brein
 Het lukt jou prima om projectmatig te werken
 Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent gericht op resultaat.
Over BOGO
Stichting Brandweeropleidingen BOGO verzorgt brandweeropleidingen binnen de provincies Overijssel,
Gelderland en Flevoland. Elk jaar leiden we zo’n 2.000 cursisten op voor verschillende functies binnen de
brandweer, tot en met het niveau bevelvoerder.

Wat we bieden
We bieden je een uitdagende, zelfstandige en verantwoordelijke functie en een aantrekkelijk
arbeidsvoorwaardenpakket. De functie is indicatief gewaardeerd in schaal 8 van de CAR-UWO.
Dat komt overeen met minimaal € 2.335,- en maximaal € 3.376,- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur. Je
dienstverband is eerst voor een tijdelijke periode, maar bij wederzijdse tevredenheid kunnen we een vaste baan
bieden. Je werkt vanuit onze locatie in Hattem.
Interesse?
Zoeken we jou? Solliciteer dan vóór donderdag 15 november 2018 via sollicitaties@bogo.nl. We zijn benieuwd
naar je motivatie en je cv. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Eric van Genderen via
06-12761759. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op dinsdag 20 november 2018.
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern verspreid.

