Samen anders doen

JENS biedt vanaf 1 januari 2019 in opdracht van de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal
preventieve en ambulante jeugdhulp. JENS is een coöperatie van 7 zorg- en welzijnsorganisaties:
Alcander, Koraal, MeanderGroep, Mondriaan, Radar, Kracht in Zorg en XONAR. Daarnaast werken wij
samen met ruim 60 andere aanbieders. Deze organisaties werken allemaal onder de noemer JENS. Wij
vullen elkaar aan en bundelen onze expertise in de ondersteuning, hulp en behandeling aan jeugdigen
en hun gezinnen.
We geloven in de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze kinderen veilig en gezond te laten
opgroeien, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen voor een fijne en stabiele toekomst. Daarom
werken wij samen met de kinderen en jongeren, hun ouders, buurt en school. Wij ondersteunen en
helpen jeugdigen zoveel mogelijk in de eigen omgeving om problemen snel te signaleren en duurzame
oplossingen te realiseren. Als dat nodig is, bieden wij ambulante begeleiding, behandeling en
diagnostiek, dichtbij en integraal. Onze hulp is zo licht en gewoon als mogelijk maar direct intensief
indien nodig. Het motto van JENS is: ‘Samen anders doen’. Daarom zoeken wij de verbinding met
organisaties en belanghebbenden in de buurt. De kernwaarden van JENS zijn: speels, eigenwijs en stoer.
Wij hebben een vacature voor:

Informatie Manager
8-16 uur
De informatie manager adviseert en ondersteunt het management met betrekking tot het vakgebied
informatie management en automatisering. Je initieert, adviseert en ondersteunt bij de implementatie
en uitvoering van projecten, activiteiten en werkzaamheden. Je geeft vorm aan en coördineert de
(project)activiteiten en werkzaamheden.

Wat bieden wij?

Een ICT en intermediair functie in een informele werksfeer, waarmee we jou de kans bieden vanuit jouw
expertise bij te dragen aan de jeugdzorg volgens de missie van JENS:
‘Samen jong en sterk opgroeien!’. We geloven in de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze
jongeren veilig en gezond te laten opgroeien, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen voor een fijne
stabiele toekomst.
Medewerkers die voor JENS gaan werken worden, onder andere op basis van kennis en ervaring, in dienst
genomen bij één van de zeven moederorganisaties. Dit op basis van de procedures, (arbeids)voorwaarden
en afspraken die gelden binnen de betreffende moederorganisatie.
Waar nodig ontvang je via de moederorganisatie de benodigde digitale hulpmiddelen (bijv. laptop, iPad
of smartphone).

Wie ben jij?








Informatie analist die boogt op grondige kennis van en inzicht in complexe procedures, processen en
theorieën die nodig zijn voor zowel informatieanalyse als innovatieprojecten
ICT-er die gegevens uit de systemen haalt en analyseert
Ervaring in een vergelijkbare functie
Teamplayer die ook graag zelfstandig werkt
Communicatief
Klantgericht, initiatiefrijk en een creatieve problemsolver
Uitvoerend op informatiemanagement gebied

Wat vragen wij van jou?










Je beschikt over een relevante ICT- of IM-opleiding op Hbo-niveau (of je hebt dit niveau door
ervaring verkregen), aangevuld met specialistische opleidingen;
Je bewaakt de ICT-architectuur, zowel ten aanzien van de processen, de systemen, als de applicaties
Je adviseert en rapporteert aan het MT over het ICT-beleid
Onderzoekend naar de toepasbaarheid van nieuwe producten of technieken
Je neemt deel in projectgroepen
Visie en strategie in lijn met de bedrijfsdoelen, proactief inventariseren en formuleren van
behoeften, systeemvereisten en ICT ondersteuning
Advies over onderlinge samenhang van automatiseringssystemen, zowel intern als extern
Projectleider, voortgangsbewaking en aan- en bijsturen waar nodig

Durf jij de uitdaging aan?

Wil je eerst meer weten over JENS? Kijk dan op onze website http://www.jenshelpt.nl. Voor meer
informatie over de moederorganisaties en de vacatures voor JENS verwijzen we je naar de website van
de verschillende moederorganisaties.
Voor meer informatie over de functie en de ontwikkelingen kun je contact opnemen met John Leeuwen,
Projectmanager (06 - 54 65 44 06), of Desiree Gotzen, HR-adviseur (06 - 18 51 20 73).

Solliciteren
Stuur je schriftelijke sollicitatie met motivatie en CV naar: dgotzen@jenshelpt.nl, graag onder
vermelding van de vacaturetitel.

