Vacature

Vakspecialist Regieportaal

Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen (BsGW) is de organisatie
van, voor en door onze deelnemers: 29
Limburgse gemeenten en het Waterschap
Limburg. BsGW werkt aan een proactieve,
betrouwbare en professionele organisatie.
Jij kunt hieraan bijdragen en deze visie
doorontwikkelen.
BsGW werkt hybride. Naast je door ons
gefaciliteerde thuis-werkplek, heb je ook een
flexibele werkplek op ons kantoor in
Roermond op nog geen steenworp afstand
van een natuurlijke omgeving, waar je een
wandeling kunt maken tijdens je pauze.

Is deze functie je op het lijf
geschreven?
Ben jij die gedreven Kwaliteitsmedewerker
Regieportaal die wij nodig hebben? Wacht
dan niet en stuur een motivatie en je CV
uiterlijk 5 augustus naar hrm@bsgw.nl.

Meer informatie?
Denk je aan dit profiel te voldoen, maar wil
je ons nog vragen stellen over deze
uitdagende baan? Neem dan via email
contact op met g.goessens@bsgw.nl.

Deze vacature hebben wij in eigen beheer en
wordt gelijktijdig intern en extern
opengesteld. Op acquisitie wordt niet
ingegaan.

BsGW en haar partners willen een diverse en
inclusieve organisatie zijn. Daarom bieden
wij ruimte aan iedereen en zetten wij de
diversiteit van onze collega’s in om de beste
resultaten te behalen voor onze organisatie
en de ruim 1.000.000 inwoners van onze
schitterende provincie. Talent als basis,
diversiteit als kracht. Vanuit deze visie staan
al onze vacatures open voor iedereen.

Ben jij enthousiast, houd je van uitdaging en innoveren, heb je feeling met
automatisering, is data voor jou meer dan nullen en eentjes, en loop je
warm voor interne en externe contacten? Dan is dit je kans!
Wat ga je doen?
Voor de gegevensuitwisseling met gemeenten maken wij gebruik van het
Regieportaal. Dit Regieportaal is speciaal voor ons en voor dit doel ontwikkeld. Als
vakspecialist Regieportaal sta je aan de lat voor de doorontwikkeling van de
applicatie en de toepassing ervan. Dit betekent dat je je bezighoudt met de inhoud
dus het maken van rapportages en analyses. Het betekent dat je veel contact hebt
met de gemeenten over de aan te leveren en aangeleverde gegevens. Het betekent
dat je contact hebt met collega’s en het betekent dat je contact hebt met
leveranciers. En bovenal betekent dit dat je voortdurend op zoek bent naar
innovaties.
Het Regieportaal
De verschillende geo-basisregistraties (BAG, BGT, BRK en WOZ) zijn apart van elkaar
ontstaan en vormen (nog) geen samenhangend geheel. Hierdoor zijn gegevens over
hetzelfde object verspreid geraakt over verschillende registraties met elk hun eigen
inhoud, bijhoudingsprocessen en bijbehorende ICT-systemen. In de Limburgse
situatie zijn deze gegevens ook nog eens verspreid over gemeenten en andere
externe partijen. Om de gegevens consistent te houden, zijn in de uitvoeringspraktijk
complexe en kostbare systeemkoppelingen gerealiseerd en zijn werkafspraken
ontstaan over het onderling uitwisselen van mutaties. Dit komt de kwaliteit niet ten
goede en het risico op fouten is groot. Mede vanwege nieuwe wetgeving (o.a. WOZ
en de Omgevingswet) neemt de behoefte aan een samenhangende objectregistratie
toe. Het Regieportaal dat is ontwikkeld voor het bijhouden van objectkenmerken
beperkt het risico op fouten en kan als opmaat worden gebruikt voor de landelijke
Samenhangende Objectenregistratie (SOR).
Wat breng je mee?
•
Theoretische en praktische vaktechnische kennis dan wel de bereidheid om
dit eigen te maken.
•
Kennis van en inzicht in geautomatiseerde dataprocessen.
•
Vaardig in het analyseren en interpreteren van gegevens.
•
Vaardig in het inzichtelijk maken van de werking van het datamodel en
dataproces.
•
Vaardig in het opstellen van rapportages en adviezen.
•
Vaardig in het leggen van verbanden.
•
Vaardigheid in het gebruik van querytools is een pré.
•
Je bent een conceptueel denker, hebt oog voor detail, proactief, innovatief
en sociaal vaardig in de omgang met collega’s en externen.
•
HBO denk- en werkniveau.
Wat bieden wij jou?
•
Een dynamische werkomgeving waarbinnen je in teamverband kunt werken,
maar ook je eigen verantwoordelijkheid hebt.
•
De mogelijkheid om van thuis-uit te werken.
•
Een laptop en iphone.
BsGW hecht sterk aan persoonlijke groei en biedt daarvoor tal van
mogelijkheden.
•
Een salaris dat afhankelijk is van opleiding en ervaring (indicatie salarisschaal
10 cao waterschappen).
•
Een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en een thuiswerkvergoeding.
•
Een Individueel Keuze Budget (IKB) van 21% van je bruto salaris waarmee jij
keuzes maakt die bij jou passen, bijvoorbeeld voor het inzetten van extra
verlof.
•
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, ruime opleidingsmogelijkheden en
een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering.
•
Een pensioenopbouw bij het ABP.
•
Vooralsnog een tijdelijke functie tot 01-01-2025. Er wordt vroegtijdig
duidelijkheid gegeven over het toekomstperspectief waarbij het de
uitdrukkelijke insteek is om zo spoedig mogelijk tot een vaste functie te komen.

