
 

 

Wij zijn op zoek naar een 
 

Coördinator Informatisering (36u) 
“Die ons gaat helpen om op ICT-gebied een next step te maken” 

 

Wie zijn wij? 

Wij zijn een dynamische woningcorporatie die al 35 jaar woonspecialist is voor ouderen in de regio 

Rotterdam. Dit doen we met enthousiaste en gemotiveerde collega's binnen een informele cultuur. 

Zo’n 7.500 huishoudens huren een woning van SOR. Ons motto is "Een thuisgevoel voor 

iedereen!"  

 

Wat ga je doen? 

Als coördinator Informatisering lever je een bijdrage aan het informatiemanagement op strategisch 

niveau. Je leidt of bereidt projecten voor op het gebied van informatiemanagement en stuurt het 

functioneel beheer aan. Je hebt een voortrekkersrol in de digitale transitie met als opgave de 

efficiency en effectiviteit van de organisatie te verhogen. Je adviseert het management over de te 

kiezen koers in een veranderend ICT-landschap.  

 

Wie ben jij? 

- Je beschikt minimaal over een HBO+/ WO werk- en denkniveau; 

- Je beschikt over inhoudelijke kennis van automatisering/ informatisering, systeembeheer, 

applicatie en werkplekbeheer en de daarbij bijbehorende ICT-werkprocessen (eventuele 

ervaring met NCCW is een pré); 

- Je hebt al een aantal jaren ervaring in een vergelijkbare functie; 

- Je bent in staat om op strategisch, tactisch en operationeel niveau te functioneren; 

- Je bent in staat vragen uit de organisatie te vertalen naar ICT-oplossingen; 

- Je bent ondernemend, klantgericht en proactief; 

- Je bent een harde werker met humor die oog heeft voor verbeteringen; 

- Je wil graag een bijdrage leveren aan onze maatschappelijke doelstelling. 

 

Wat bieden wij? 

Een zelfstandige en interessante baan die je naar eigen inzicht kan invullen. We starten met een 

tijdelijke aanstelling voor een periode van 2 jaar. We betalen een marktconform salaris (schaal L 

€ 4.368,- tot en met € 6.068,-) in overeenstemming met de CAO Woondiensten 2019-2020. We 

hebben een goed secundair arbeidsvoorwaardenpakket met o.a. reiskostenvergoeding, een 

sportbijdrage en uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden. Ons kantoor ligt in het centrum van 

Rotterdam en is met het openbaar zeer goed bereikbaar. Tijdens de coronaperiode wordt er o.a. ook 

vanuit huis gewerkt. 

 

Voldoe jij aan het bovenstaande profiel en denk jij dat je onze organisatie kan helpen de next step te 

laten maken dan ben jij de juiste persoon voor deze functie. 

 

Meer informatie? 

Neem contact op met Remco Bouter, manager Bedrijfsvoering  

T (010) 444 55 55 

 

Procedure 

Ben je enthousiast? Stuur jouw motivatie en curriculum naar sollicitatie@sor.nl   

Wanneer je tot de geselecteerde kandidaten hoort ontvang je binnen 2 weken na sluitingsdatum van de vacature een antwoord 

                                                          Een integriteitsscreening en assessment maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure  

    Deze vacature is tegelijk in- en extern open gesteld, bij gelijke geschiktheid heeft een interne kandidaat altijd voorrang 

 

Sluitingsdatum: 9 februari 2021 

De gesprekken vinden plaats via MS-teams of op locatie volgens de richtlijnen van het RIVM 

 

SOR Botersloot 175, 3011 HE Rotterdam | www.sor.nl 

 

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld 
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