
 

 

Vacature 
Senior applicatiebeheerder 
m/v 36 uur 
 

 

 
 

Maak jij er een sport van om applicaties tot op de bodem te doorgronden? En krijgen klanten bij 

jou geen ‘nee’ te horen, als het gaat om oplossingen? Dan zijn wij op zoek naar jou: een specialist 

met een luisterend oor voor de vraag van de klant! Iemand die op projectmatige wijze 

werkzaamheden uitvoert. Met jouw technische kennis van Suite Sociaal Domein (SSD) ken je de 

functionaliteiten op je duim en weet je de organisatie te adviseren en te ondersteunen. Je draagt 

samen met je collega’s de verantwoordelijkheid voor het ICT-applicatielandschap van Senzer.  

 

Wat ga je doen? 

 Je bent verantwoordelijk voor het operationeel beheer van 

en onderhoud aan (administratieve) applicaties, in het 

bijzonder voor de applicatie Suite Sociaal Domein. 

 Je bent verantwoordelijk voor het tijdig en juist laten 

uitvoeren van nieuwe releases en het begeleiden van 

implementatietrajecten. 

 Je bent verantwoordelijk voor het mede opstellen van 

wijzigingsplannen. 

 Je draagt zorg voor de kwaliteit van de informatiesystemen 

door middel van registratie en evaluatie. 

 Je bewaakt de integriteit en actualiteit van gegevens en 

voert functionele beveiligingsmaatregelen in. 

 Je bent mede verantwoordelijk voor het opstellen en 

bewaken van richtlijnen en instructies voor de gebruikers 

en het onderhouden van gebruikersdocumentatie. 

 Je onderhoudt contacten met (ICT)collega’s en 

leveranciers. 

 

Wat breng je daarvoor mee?  

 Je hebt een functiegerichte Hbo-opleiding.  

 Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met grote complexe 

databases, in samenhang met de applicatie Suite Sociaal 

Domein (SSD). 

 Je hebt kennis van SSD, Oracle, ITIL Foundation en Prince2. 

 Je bent in staat de vraag van klanten te analyseren, de 

vertaling te maken naar de functionaliteiten van de 

applicaties en hierover te adviseren.  

 Je bent procesgericht, spreekt over technische oplossingen 

in de taal van de klant en zoekt proactief de samenwerking 

met andere (interne of externe) disciplines.   

 Je bent op een prettige manier eigenwijs en niet snel van 

de wijs te brengen.  

 Je bent enthousiast en staat open 

voor ontwikkelingen. 

 

Wat bieden wij  jou?  

Een maatschappelijk verantwoorde 

baan. Je werkt binnen een enthousiast 

team van collega’s. Salariëring is 

afhankelijk van opleiding, capaciteiten 

en ervaring volgens cao Welzijn & 

Maatschappelijke Dienstverlening 

schaal 9 met een maximum van EUR 

3.910 bruto per maand. Senzer kent 

aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden 

zoals het Individueel Keuzebudget van 

ruim 18% en een keuze tot extra 

verlofopbouw. 
 

Interesse? 

Neem voor meer informatie contact op 

met Sjaak Derks, teamleider ICT, via 

telefoonnummer 0492 58 25 55. Mail je 

reactie met uitgebreid cv vóór 24 juli 

2017 naar vacature@senzer.nl o.v.v. 

senior applicatiebeheerder. Een 

assessment en digitale screening 

kunnen deel uitmaken van de 

selectieprocedure.  

 

 


