
GEZOCHT  

  

Bij gemeente Harlingen is het nooit saai! Met onze ligging aan het 
Werelderfgoed de Waddenzee, de rijke cultuurhistorie en met de 
stad Harlingen als enige zeehavenstad van Friesland heeft onze 
gemeente vele verhalen te vertellen. Geen dag bij ons is hetzelfde  
en dat willen we je graag laten zien. 
 

Kijk voor meer informatie op 

www.harlingen.nl/werken-bij-de-gemeente 

Wij zoeken een informatiemanager voor 36 uur per week.  

INFORMATIEMANAGER 

(36 uur)  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Wie zijn wij? 

De gemeente Harlingen, de stad aan het wad, 

is een betrouwbare en dienstverlenende 

organisatie, gericht op mens, werk en 

ontspanning. De gemeente toont zich bewust 

verantwoordelijk voor het welzijn van de 

Harlinger gemeenschap. Op de organisatie van 

de gemeente kan het bestuur bouwen evenals 

de inwoners, bedrijven, instellingen en 

toeristen die er graag een beroep op doen. De 

medewerkers van de gemeente zijn trots op 

hun organisatie en de resultaten die worden 

bereikt.  

De informatiemanager valt onder de afdeling 

dienstverlening en ondersteuning. De afdeling 

is dienstverlenend voor de organisatie als 

geheel. 

Dit ben jij: 
Je hebt een afgeronde relevante Hbo-
opleiding, bij voorkeur HBO Bedrijfsinformatica 
of HBO Informatiemanagement. Je kunt goed 
luisteren, bent toegankelijk, oprecht 
belangstellend en daagt uit. Mensen krijg en 
houd je in beweging. Van nature maak je 
verbinding; met medewerkers en met externe 
partijen. Je bent aanspreekbaar én spreekt aan 
als dat nodig is. Zo maak jij het verschil.  
 
Je hebt kennis van methoden en standaarden 
op het gebied van projectmanagement en 
procesgericht werken (ITIL, ASL, BiSL). Je 
beschikt over kennis van en ervaring met 
informatievoorziening in een gemeentelijke 
omgeving en bent communicatief vaardig, met 
sterke adviserende kwaliteiten. Je bent de 
verbinder en teamspeler (netwerkvaardig): in 
staat om verbinding te leggen tussen IV-vraag 
(gemeente Harlingen) en IV-aanbod (gemeente 
Súdwest-Fryslân/Team ICT). Je bent proactief, 
analytisch en pragmatisch ingesteld met een 
‘hands on’-mentaliteit. 
 
Dit ga je doen: 

Als informatiemanager ontwikkel en beheer je 

kaders en normen voor het informatiebeleid. 

Je adviseert management en bestuur over de 

prioritering van ontwikkelingen en/van 

(potentiele) projecten en over de voortgang 

van lopende projecten. Daarnaast is ook een 

belangrijk onderdeel het borgen en beheersen 

van projecten.    

 
 

 

 

 
De informatiemanager is  coördinator van 
het functioneel beheer, onderhoudt 
contacten met externe leveranciers en  
beheert (inhoudelijk) contracten. Je bent 
opdrachtgever aan de gemeente Súdwest-
Fryslân (SWF), SWF beheert de ICT van de 
gemeente Harlingen. 
 
Wat bieden wij jou? 
✓ Jij krijgt een tijdelijk contract van 1 jaar 

met uitzicht op vast. 
✓ Jouw aanstelling vindt plaats in 

salarisschaal 10 Cao gemeenten, wat 
een salaris van minimaal € 2.973,- en 
maximaal € 4.494,-  bruto op basis van 
een 36-urige werkweek betekent.  

✓ Daarnaast kun je rekenen op prima 
secundaire arbeidsvoorwaarden, 
waaronder een IKB (individueel 
keuzebudget) van 17,85% van je bruto 
maandsalaris, ABP-pensioen, 
Collectieve ziektekostenverzekeringen, 
bedrijfsfitness en korting op 
verzekeringen. 

 
Vragen? 
Voor vragen over de vacature kun jij contact 
opnemen met Cees Scherjon (Teamleider) 
 

Vraag over de sollicitatieprocedure? Neem 

contact op met Linda Nicolai op 06-

13634755 (HRM) 

Deze vacature wordt doorlopend uitgezet 

waarbij er geen vaste sluitingsdatum zal 

worden gehanteerd. Er zal worden 

geanticipeerd op de geschikte kandidaat.  

Is je belangstelling gewekt? 

Wij horen graag van je! 

Stuur je sollicitatiebrief naar: 

ikwil@harlingen.nl 

 

 

 

Informatiemanager (36uur) 
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