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Rolomschrijving en taakafspraken
Opdrachtomschrijving:
Uw hoofdtaken bestaan uit:
 Bewaken van de technische architectuur van de gehele ICT omgeving, welke o.a. bestaat LAN, WAN en ip-vpn componenten, Certificaten, Wifi, ESX
servers, Virtual Machines, Storage, Citrix, (Microsoft) servers en APP-V, MS Office 365, MS 365, Exchange/Outlook, MFP’s, VoIP, PowerShell en
Videoconference systemen, vaste werkplekken, laptops en tablets, generieke applicaties en bedrijfsapplicaties, software om ICT-beheer te doen.
 Begeleiden van de medewerkers Backoffice in het hanteren van architectuur principes en correct schrijven van technische ontwerpen, ten einde
maximaal kennis over te dragen.
 Problemen in de infrastructuur proactief voorkomen door goed hanteren van architectuurprincipes.
 Adviseren bij wijzigingen in hardware, systeem- en applicatiesoftware.
 Analyse en advies bij vragen om innovaties.
 Kennisbank bijhouden en aanvullen met geleverde oplossingen.
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 Bijhouden van architectuurtekeningen.

Achtergrond opdracht:
De afdeling ICT is een afdeling binnen de directie Financiën & Bedrijfsvoering die zich bezighoudt met het aanbieden van ICT faciliteiten voor de gehele
organisatie. Het betreft hierbij de Servicedesk en - management, ICT werkplekken en informatiesystemen. Daarnaast adviseren we de lijnorganisatie
over de inzet van ICT en voeren vernieuwingsactiviteiten uit in de vorm van projecten.
Je gaat deel uitmaken van het team ICT Backoffice & Servicemanagement. Dit team bestaat uit ca. 15 medewerkers en typeert zich als informeel,
deskundig en gericht op continuïteit en dienstverlening.

Eisen:
-Een doorleenconstructie is niet toegestaan
 U heeft diepgravende kennis van grote ICT omgevingen met hierboven genoemde producten.
 U beschikt over aantoonbaar meerdere jaren werkervaring op het gebied van bovengenoemde ICT systemen, systeemcomponenten en onderlinge
samenhang.
 U heeft minimaal een HBO denk- en werkniveau.
 U heeft minimaal 5 jaar ervaring met bewaken van technische architectuur in grotere omgevingen (>500 gebruikers).
 U heeft enige kennis van en ervaring met systeemontwikkeling en heeft ervaring met testen en accepteren van systemen.
 U heeft kennis van en/of bent gecertificeerd voor ITIL.
 U heeft kennis van de BIO en /of de kwaliteitsnorm ISO2700x.
 U kunt zelfstandig werken, bent servicegericht en heeft een proactieve houding: niet bang om te vragen of ergens op af te stappen.
 U beschikt over goede communicatieve vaardigheden en heeft overtuigingskracht.
 U bent in staat om uw communicatie aan te passen aan de doelgroep (directie, beleidsmedewerkers, ICT-deskundigen en eindgebruikers).
 U bent secuur en streeft hoge kwaliteit na. U bent resultaatgericht en weet knopen door te hakken zonder de belangen van betrokken uit het oog te
verliezen.
 U beschikt over voldoende methodische kennis.
 U beheerst naast het Nederlands ook het Engels op een goed niveau, zowel mondeling als schriftelijk.
 U hebt affiniteit met het werkveld van natuurbeheer en natuurorganisaties.
Wensen:
Kandidaat beschikt minimaal over de volgende competenties:
 Komt met voorstellen om in te spelen op toekomstige kansen voor de organisatie.
 Vraagt uit zichzelf naar informatie, stelt zaken ter discussie en vraagt naar het “waarom”.
 Draagt uit eigen beweging nieuwe of andere werkwijzen, voorstellen, oplossingen aan en neemt hierin het voortouw.
 Is secuur en streeft een hoge kwaliteit na.
 Heeft overtuigingskracht.
 Is resultaatgericht; weet knopen door te hakken zonder de belangen van betrokkenen uit het oog te verliezen.

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.
Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen
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bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te
worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald
aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening
personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de
afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk
kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Bekijk opdracht online

Opdracht

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - LNV (BT)

Technische Architect

3

