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Rolomschrijving en taakafspraken
Opdrachtomschrijving:
Als data liaison/adviseur IV draag je zorg voor het beheren, verwerken, muteren en ontsluiten van RWS-data. Samen met jouw collega’s van het team
Informatievoorziening organiseer je als data liaison de datastromen en bewaak je de kwaliteit. Je voert de regie op dataprocessen en weet actief je
samenwerkingspartners te vinden. Daarbij weet je hen te bewegen precies dat te leveren wat jij nodig hebt voor jouw werkproces. Je werkt nauw
samen met asset teams van het district Oost-Nederland, maar ook met projectteams die werk voor ons uitvoeren. Daarbij stel je kaders en faciliteer je
een goede dataoverdracht. Daarnaast ondersteun je de asset teams met het scherp krijgen van de informatiebehoefte; je denkt daarbij actief mee hoe
data op een effectieve en efficiënte manier kunnen worden ingezet.
Daarnaast denk je mee rond ontwikkelingen in het datagedreven werken, zoals smart maintenance, en zorgt dat de nieuwste ontwikkelingen op het
gebied van data-inwinning en -beheer een plek krijgen in de organisatie. Ook maak je het mogelijk dat de gegevensuitwisseling met externe partijen
(zoals waterschappen en gemeenten) soepel én op de juiste manier verloopt. Daarbij weet je te schakelen tussen ontwikkelingen in de landelijke
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organisatie van RWS en de implicaties daarvan voor jouw dagelijkse werk in de regionale organisatie Oost-Nederland. Je bent de schakel tussen
assetteams, projectteams en gegevensbeheerders. Een baan met impact? Reken maar!
Eisen:

-Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
-Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
-Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’
in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven.
Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.- De kandidaat
beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding in de richting van Informatica, Informatievoorziening
of Datamanagement.- De kandidaat heeft minimaal 1,5 jaar ervaring met Gis, Ultimo en Meridian.- De
aangeboden kandidaat heeft kennis van werkprocessen in de informatievoorziening/
informatiemanagement en het verbeteren ervan, in de rol van medewerker informatievoorziening.

Wensen:
-Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met het Rijkswaterstaat D.A.G. Proces-Mate waarin de kandidaat
over de Competenties: analytisch, gestructureerd, verbindend en resultaatgericht. Dit moet blijken uit het
CV en kan geverifeerd worden in evt. gesprek.-De kandidaat heeft een HBO of WO diploma dat is aangevuld
met getuigschriften die aantonen dat er kennis is van Excel, Autocad, systeembeheer. Dit moet blijken uit
het CV en kan geverifieerd worden in een evt. gesprek.
Competenties:
- teamgericht
- pro-actief en resultaatgericht
- kunt omgaan met weerstand en tegengestelde belangen
- standvastig en volhardend
- maar ook samenwerkingsgericht. Dus: hard op de inhoud, zacht op de relatie
- ook vind je het leuk om je frisse blik in te brengen om zaken beter te maken

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 bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
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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
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