
 

 

Elkien is een corporatie met hart voor mensen, waar wonen meer is dan alleen een huis. Elkien streeft 

ernaar dé thuiscorporatie te zijn. We willen dat onze klant tevreden is over de woning, de 

dienstverlening en de woonomgeving. Daarom staat bij alles wat we doen en laten bij Elkien de klant 

centraal. Thuis voelen en thuis geven. Daar draait het om. Elkien biedt een thuis aan ongeveer 20.000 

huishoudens in de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân, Opsterland en in een aantal kleine 

kernen. 

 

Samen met collega's zorgt de afdeling Informatisering & Automatisering voor ondersteuning, 

verbetering, innovatie en veiligheid. Wij helpen bij het wegnemen van obstakels, geven inzicht en 

brengen vernieuwing. Zo lopen systemen en processen soepel. Hierdoor wordt de dienstverlening 

steeds waardevoller en is Elkien voortdurend klaar voor de toekomst. 
 

Door het vertrek van een collega zijn we op zoek naar een 

 
 

Business Adviseur Informatisering & Automatisering 
voor 32 - 36 uur per week 

 
  
Wat ga jij doen? 
 
Als Business adviseur I&A 
 

• vertaal je de wensen uit de bedrijfsvoering naar oplossingen;  

• neem je de lead bij het doorvoeren van wijzigingen; 

• adviseer je gevraagd en ongevraagd bij de inzet van nieuwe mogelijkheden; 

• ben je contactpersoon richting de ICT-leveranciers; 

• zorg je voor het doorvoeren van software releases, stel je testplannen op en coördineer je de 
testuitvoering; 

• inspireer je collega’s tot het optimale gebruik van de systemen door bijvoorbeeld het geven 
van cursussen of instructiesessies; 

• heb je een actief aandeel in werk- en projectgroepen; 

• ben je de vraagbaak voor kerngebruikers. 
 

Wie ben jij? 
Jij… 

• hebt hbo werk- en denkniveau en bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke 
functie als schakel tussen kerngebruiker en softwareleverancier; 

• hebt een drive om onze dienstverlening steeds beter te maken. Dit stopt niet standaard om 17 
uur; 

• kunt onze collega’s enthousiasmeren; 

• hebt voldoende technische kennis om mogelijkheden en risico’s te kunnen inschatten; 

• bent bekend met methodes en technieken om te komen tot een informatieanalyse; 

• bent ITIL en/of  BiSL gecertificeerd; 

• hebt kennis en ervaring met testcoördinatie. 
 

Wat bieden we jou? 

• een baan vol uitdagingen waarin elke dag anders is; 

• een hecht team waarin humor een belangrijke factor is; 

• bruto maandsalaris van minimaal € 3.629,00 en maximaal € 4.772,00 (schaal I cao 
Woondiensten bij een volledige werkweek van 36 uur), afhankelijk van opleiding en ervaring; 

• eigen opleidingsbudget en reiskostenvergoeding woon-werk; 

• uitstekende mogelijkheden voor een goede balans tussen werk en privé. Bijvoorbeeld door 

thuiswerken en variabele werktijden; 

• ruimte om je eigen ambities waar te maken. 

 



 

 
 
Wil je meer weten over deze functie? 
Neem contact op met Roel Vuursteen, Manager Informatisering & Automatisering,  
telefoon 0513 635 710 
 
Is dit jouw volgende baan? 
Dan horen we graag van jou! Reageer uiterlijk 27 mei 2022. Stuur een e-mail met jouw cv en motivatie 
naar vacatures@elkien.nl. 
 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 9 juni 2022. 
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