
 

Dat maakt Stein voor mij… 
Een flexibele en slanke organisatie die gericht is op samenwerking. En waarin mens en 
organisatie kwantitatief en kwalitatief op orde zijn om de taken van nu en in de toekomst 
optimaal uit te voeren. Om dit te bereiken, bouwt de gemeente Stein aan een moderne en 
professionele organisatie. Hierin worden systemen, instrumenten en de organisatiecultuur 
afgestemd op de visie op de nieuwe organisatie. Onderlinge samenwerking vormt de basis 
voor goede dienstverlening richting inwoners en bedrijven van de gemeente Stein. Een 
volwassen organisatie waar je graag in wilt werken. Een gemeente waar je trots op bent! 
 
Om ons hierin te ondersteunen zijn we voor ons team Informatiemanagement & Facilitair, 
onderdeel van de afdeling Bedrijfsvoering, op zoek naar een geschikte kandidaat voor de 
structurele functie van: 
 
 

 
Functioneel Applicatiebeheerder 

(36 u/w) 
 
 
Algemeen. 
Bij de gemeente Stein is het applicatiebeheer voor de tien belangrijkste applicaties centraal 
geregeld, waaronder o.a. de financiële applicaties, vergunningen en handhaven, burgerzaken 
en sociaal domein.   
 
Werkzaamheden.  
• Het afstemmen met key-users en gebruikers over wensen en eisen. Deze vertalen naar 

oplossingen en adviezen voor de betreffende applicatie; 
• Gezamenlijk met het team zorg dragen voor onderlinge kennisoverdracht; 
• Het afstemmen van installaties van patches en updates met externe leveranciers; 
• Je bent het aanspreekpunt voor organisatie en leverancier; 
• Contact met leveranciers van applicaties voor het melden van storingen; 
• Het afhandelen van geregistreerde incidenten; 
• Technische ondersteuning bieden aan de medewerkers op de werkplek; 
• Je bent contactpersoon voor de externe Servicedesk; 
• Gezamenlijk invulling geven aan ‘Single-Point-Of-Contact’ voor de organisatie; 
• Het uitvoeren van ICT projecten.  

 
Wie zoeken wij? 
• Je hebt een afgeronde MBO opleiding, niveau 4 op het gebied van ICT (of hoger); 
• Je hebt aantoonbare relevante werkervaring (minimaal 3 jaar) met de bovengenoemde 

werkzaamheden; 
• Gemeentelijke ervaring is een pré; 
• Kennis en ervaring met gemeentelijke applicaties is een pré, in het bijzonder het sociaal 

domein; 
• Je kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken; 



 

• Je hebt een proactieve instelling; 
• Je maakt je makkelijk nieuwe werkzaamheden eigen; 
• Je bent flexibel in de start- en eindtijden van het werk; 
• Je beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden; 
• Je hebt een klantgerichte instelling en gaat voor resultaat waarbij je deadlines haalt; 
• Je hebt doorzettingsvermogen.  

 
Wat bieden wij?  
De functie is ingeschaald in schaal 8 (maximaal € 3.520,- bruto per maand bij een 36-urige 
werkweek. Salarispeil 1 januari 2020). Waarbij salariëring in overeenstemming met kennis en 
ervaring zal plaatsvinden, zijn de binnen de gemeentelijke overheid gebruikelijke 
arbeidsvoorwaarden van toepassing zoals: 
• Eindejaaruitkering; 
• Vakantiegeld; 
• Bijdrage in je ziektekostenverzekering; 
• Levensloopbijdrage; 
• Fiscaal gunstige uitruil van arbeidsvoorwaarden; 
• De mogelijkheid om bij bovenmatig functioneren in aanmerking te komen voor een 

(tijdelijke/vaste) salaristoelagen tussen de 3 en 10%; 
• Wij vergoeden geen reiskosten woon-werverkeer! 
 
De gemeente Stein beschikt over de mogelijkheden van een zogenaamd Individueel Keuze 
Budget Arbeidsvoorwaarden. Verlofrechten, de mogelijkheid ADV op te bouwen, pensioen- en 
collectiviteitverzekeringen maken dit aantrekkelijke plaatje compleet.  
 
Wij blijven investeren in onze nieuwe organisatie, waarbij het P&O-instrumentarium en de 
(lokale) arbeidsvoorwaardenregelingen nog meer worden afgestemd op de nieuwe 
resultaatgerichte organisatie.  
 
Gemeente Stein investeert in haar medewerker door het aanbieden van opleidingen. Flexibele 
werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Een betrokken en 
resultaatgerichte houding is vereist.  
 
Meer informatie.  
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer Jan 
Ermans, Teamleider Informatiemanagement & Facilitair, via het telefoonnummer 046-
4359346. 
Over de procedure en algemene informatie kun je terecht bij de heer Rob Nabuurs, HR-
adviseur via het telefoonnummer 046-4359314.  
 
Solliciteren.  
Een sollicitatiebrief met duidelijke motivatie voor de functie en voorzien van CV kun je tot en 
met 15 maart a.s., gericht aan het College van Burgemeester & Wethouders, mailen naar 
vacature@gemeentestein.nl o.v.v. Functioneel Applicatiebeheerder. Een assessment kan deel 
uit maken van de procedure.  
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