
 
 
 
 

Functioneel Beheerder 
Gedreven professional met groeipotentie 

 
Ulft, fulltime (36 uur) 

 
Als Functioneel Beheerder bij Wonion ben je verantwoordelijk voor het optimaal inzetten van 
automatisering en het beheren van veilige, correcte en up-to-date applicaties. Jij bent daarbij de brug 
tussen gebruiker en I&A (Informatisering & Automatisering)-organisatie. Als geen ander weet je de 
perfecte vertaalslag te maken van gebruikerswensen naar functionele specificaties. Je denkt proces 
overstijgend en weet kennis van de bedrijfsprocessen te combineren met kennis van I&A. Dat je de taal 
spreekt van de (kern)gebruikers, de managers en de leveranciers, is als vanzelfsprekend. Het vakgebied 
informatiemanagement heeft je sterke interesse. Wonion biedt je de kans en jij hebt de potentie om in 
de (nabije) toekomst door te groeien op dit vakgebied. Naast je rol van Functioneel Beheerder bekleed 
je dan ook de rol van I&A-consulent.  
 

Waar je verantwoordelijk voor bent 
▪ Vertaalt de behoefte vanuit de organisatie naar passende functionaliteiten / applicaties. 
▪ Zorgt dat de diverse softwarepakketten / applicaties binnen de organisatie optimaal  

functioneren en worden gebruikt. 
▪ Organiseert en coördineert implementatietrajecten van applicaties en releasewisselingen. 
▪ Begeleidt kerngebruikers binnen de organisatie zodat zij in staat zijn om applicaties optimaal  

te gebruiken, incidenten en klachten op te lossen en verbeteringen door te voeren. 
▪ Organiseert en verzorgt kennissessies voor kerngebruikers. 
▪ Legt werkinstructies voor applicaties vast. 
▪ Geeft 2e / 3e lijn support binnen de organisatie. 
▪ Draagt zorg voor een correcte uitvoering van autorisatiebeheer. 
▪ Initieert, coördineert en voert I&A-projecten uit en bereikt projectdoelen. 
▪ Herkent ontwikkelingen in de markt, vertaalt deze naar consequenties voor de organisatie en 

adviseert hierover. 
▪ Zorgt voor een actueel informatiebeveiligingsbeleid en implementeert en borgt deze. 
▪ Borgt de rol van informatiebeveiliger, implementeert zaken rondom gegevensbescherming en  

zorgt dat deze nageleefd worden. 
 

Wat wij vragen  
▪ HBO werk- en denkniveau. 
▪ Opleidingsrichting: bedrijfsinformatica, business & IT management, informatica of technische 

bedrijfskunde. 
▪ Enkele jaren aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie. 
▪ Specifieke kennis over informatiesystemen, hard- en software, projectmanagement, interne 

infrastructuur en bedrijfsprocessen. Kennis van Viewpoint is een pré. 
▪ Organisatiesensitief, sterk in planning en organisatie, initiatiefrijk, gericht op samenwerken en 

flexibel. 
 
De functie voor Functioneel Beheerder is een ideale functie voor iemand die verantwoordelijkheid 
neemt en het I&A-domein kent en beheert. Daarbij heb je de ambitie om je verder te ontwikkelen  
en het vak van informatiemanagement je steeds meer eigen te maken.  
 

  



 
 
 
 
Wat wij bieden 
▪ Een innoverende en vernieuwende woningcorporatie, waarbij duurzaamheid een belangrijk 

speerpunt is. 
▪ Heldere kaders, met daarbij ruimte voor medewerkers om zelf keuzes te maken, besluiten te nemen 

en zaken op te lossen.  
▪ Een prettige, veilige werkomgeving, met aandacht voor het welzijn en de vitaliteit van medewerkers. 
▪ Een goed salaris, prima arbeidsvoorwaarden en volop mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling 

en opleiding. 
▪ Een arbeidsovereenkomst voor één jaar met de intentie tot een vast dienstverband.   
▪ De functie van Functioneel Beheerder is ingeschaald in Schaal H van de CAO Woondiensten.  

Bij bewezen groei naar I&A-consulent zal de functiebeschrijving en -waardering hierop worden 
aangepast.  

 

Wie wij zijn 
Wonion is een ambitieuze woningcorporatie met ongeveer 4.000 woningen en circa 40 medewerkers. 
Wij bieden goede en betaalbare woningen aan huishoudens in de gemeente Oude IJsselstreek. Om 
betaalbare woningen te realiseren, investeren wij in duurzaam wonen. Tevens werken wij samen met 
bewoners en maatschappelijke partners aan leefbare buurten en wijken. 
Wonion stelt haar klanten centraal en is betrokken bij de samenleving. Kwaliteit en duurzaamheid staan 
bij ons hoog in het vaandel. Daarbij stellen we ons betrouwbaar en ondernemend op. 
 
Wonion werkt vanuit de kernwaarden gastvrij, betrouwbaar, ondernemend en eenvoud. Deze kern-
waarden betekenen voor onze medewerkers dat ze werken in een informele werksfeer met volop ruimte 
voor het ontplooien van eigen initiatieven. Wij stimuleren onze medewerkers initiatief te nemen en 
ideeën aan te dragen, plannen te ontwikkelen en actie te ondernemen. Hierbij houden wij altijd de 
behoeften en wensen van onze klanten (intern en extern) in het oog en zijn wij gericht op het behalen 
van een optimaal resultaat.  
 
Alle informatie over Wonion vind je op: www.wonion.nl. 
 

Hoe je kunt solliciteren 
Reageren op deze functie kan uiterlijk tot en met 7 januari 2020. Stuur je sollicitatie (bondige brief - CV) 
naar vacatures@wonion.nl, t.a.v. Heidy Keuper (P&O).  
Wil je eerst nadere informatie over de functie of over Wonion, bel dan met Casper te Brake (Manager 
Bedrijfsvoering) op nummer 0315-696055.  
 
De eerste gespreksronde is gepland op vrijdag 17 januari 2020. De vervolggesprekken zijn gepland op 
dinsdag 21 januari 2020. Wij streven er naar om de procedure in januari af te ronden. In de afrondende 
fase vragen wij aan de kandidaat om een VOG-verklaring te verstrekken. Deze verklaring is een voor-
waarde om in dienst te treden bij Wonion. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.  
 

http://www.wonion.nl/
mailto:vacatures@wonion.nl

