Bij de Omgevingsdienst Haaglanden werk je samen met ruim 230 deskundige collega’s
aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. Vergunningen
verlenen, toezicht houden en waar nodig handhaven zit in onze genen. Dit betekent
voortdurend rekening houden met uiteenlopende belangen. Onze ambitie? Vandaag
meedenken over duurzame oplossingen van morgen. Wij werken op steenworp afstand
van de Haagse binnenstad en tien minuten lopen vanaf station Den Haag Centraal.
Op de afdeling Bedrijfsvoering voor het Team ICT zijn wij op zoek naar een

Informatie- en Applicatie Architect (36 uur)
Jij geeft onze technische omgeving, applicaties en informatie de juiste plek en maakt waardevolle
data beschikbaar. Voor milieutoezicht, voor inwoners én voor verantwoording van de dienst. Ben jij
een professionele gesprekspartner voor de gehele organisatie? Draag bij aan een betere
leefomgeving en solliciteer bij ons.
Wat ga je doen
• Je adviseert en maakt voorstellen over de
toepasbaarheid van ICT-oplossingen, innovaties en
verbeteringen.
• Je maakt een ICT-roadmap voor de primaire
processen. Hierin leg je vast wat de visie is, maak je
een tijdsplanning en geef je met behulp van projecten
aan hoe je dit gaat realiseren.
• Je analyseert data en informatie, waarbij je de
samenhang van de informatie presenteert in een
informatiemodel.
• Je stelt architectuurmodellen en -ontwerpen voor
verschillende ICT-gebieden op.
• Je voert ICT-onderzoeken uit en loopt mee in diverse
projecten.
• Je bewaakt en stelt het Project Start Architectuur /
High Level Design voor initiatieven op, met focus op
het applicatielandschap en de daarin voorkomende
(keten) integraties binnen de doelarchitectuur.
• Je beoordeelt en optimaliseert het
applicatielandschap.
• Je beheert en zet Applicatie Lifecycle Management
op.
• Je levert architectuurondersteuning bij de realisatie
van initiatieven.

Wij vragen
• HBO of WO in een relevante studierichting
• 2 tot 5 jaar aantoonbare werkervaring als informatiearchitect en met referentie architecturen van de
overheid zoals NORA, GEMMA, DYA, TOGAF en
Archimate.
• Kennis van koppelingen, informatie- en
communicatiestandaarden en van de ontwikkeling van
informatiesystemen.
• Een analyticus die de juiste structuren en verbanden
ziet en passende oplossingen biedt.
• Een samenwerker die de juiste adviesvaardigheden en
afstemming inzet en een open en directe manier van
communiceren beheerst.
Wij bieden
• Bevlogen en betrokken collega’s die op hun kracht en
interesses worden ingezet.
• Goede ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden.
• Een aanstelling voor één jaar met doorgroei naar een
vaste aanstelling.
• Een salaris in gemeenteschaal 11, maximaal
€ 4.859,00 bruto per maand.
• Maandelijkse opbouw van je Individueel Keuze Budget.
• Ov-chipkaart voor woon-werkverkeer of
fietsvergoeding.
• Aantrekkelijke bijdrage in pensioenopbouw en
ziektekosten.

Kom jij ons team versterken?
Mail jouw motivatie en cv voor vacature 2019-04 naar vacatures@odh.nl.
Wil je eerst meer informatie?
Bel met Erwin Meijer (teamleider) op 06 528 84 262 of Yvonne van Laar (P&O-adviseur) op 06 528 84 225.

