Kom innoveren met data & IT-projecten
Help Brabant beter maken, in een baan die er toe doet

Ben jij het nieuwe data/IT talent binnen de overheid?
Wij gaan ons team uitbreiden! Heb jij
kennis en interesse in data of IT? En wil
je jouw kennis en ervaring inzetten om
zo een maatschappelijke bijdrage
leveren? Ben jij ondernemend, energiek
en sta je open voor nieuwe uitdagingen?
Solliciteer dan bij BRIT!

Wat is BRIT?
BRIT
–
Brabant
IT
is
een
samenwerkingsverband tussen de
provincie Noord-Brabant, de gemeente
Eindhoven en de gemeente Oss. Ons
team bestaat uit een mix van expertises
zoals
ITen
overheidskennis,
projectmanagement en werken met
data. Je werkt aan meerdere opdrachten tegelijkertijd. En precies dat maakt deze functie zo uitdagend
en afwisselend!
Wij zijn de nieuwe generatie ambtenaren, gekenmerkt door een flexibele, innovatieve en dynamische
werkwijze. Zo doorbreken wij de gebaande paden! Wij ondersteunen en begeleiden verschillende
Noord-Brabantse (semi)overheidsinstellingen bij vraagstukken omtrent digitalisering in de breedste
zin. Door het gelijktijdig uitvoeren van projecten bij verschillende overheidsinstanties zorgen wij voor
directe kennisuitwisseling. Deze kennis en het opgebouwde netwerk nemen we vervolgens weer vol
enthousiasme mee naar een nieuw project!

Wat ga je doen?
Wat je precies gaat doen, bepaal je grotendeels zelf! Je pakt namelijk opdrachten op die bij jou passen.
Dat kan in verschillende rollen, zoals projectleider, data analist of IT adviseur. Vaak speel jij een
verbindende rol tussen de verschillende managementlagen op ICT gebied. Je gaat in gesprek met het
besluitvormingsorgaan, en weet dit te vertalen naar logische oplossingen op operationeel niveau. Je
koppelt ICT aan maatschappelijke vraagstukken die spelen bij de overheid of maakt deze vraagstukken
inzichtelijk. Je definieert je opdracht samen met de opdrachtgever.

Aan deze opdrachten kun je bijvoorbeeld werken:
Gemeente Eindhoven werkt hard aan de invoering van procesgericht werken. Je verdiept je in
de wereld van proces- en verandermanagement en past deze skills toe binnen je team. Je
draagt bij aan de herinrichting van deze processen en bent betrokken bij het trainen van het
management en de medewerkers, als voorbereiding op deze nieuwe werkwijze.
De provincie Noord-Brabant is bezig met het ontwikkelen van dashboards om meer inzicht te
krijgen in de huidige stand van zaken rondom stikstofmaatregelen. Jij bekijkt welke gegevens
beschikbaar en van toepassing zijn, en ontwikkelt een dashboard dat inzicht verschaft voor de
betrokken stakeholders.

Gemeente Oss wil onderzoek doen naar het anonimiseren van persoonsgegevens in dossiers.
Je brengt de huidige informatiestromen in kaart en schetst het toekomstige proces. Ook doe
je marktonderzoek naar softwareleveranciers voor het anonimiseren van data en breng jij een
advies uit.

Wie ben jij?
•

•
•

•
•

•

•

Je hebt een hbo- of universitaire opleiding afgerond. We denken aan studierichtingen zoals
Informatica, ICT & Business, Business Intelligence, Technische bedrijfskunde, Information
Management, Organization Studies of Data Science.
Je hebt ongeveer 2 jaar werkervaring. Je wilt bij verschillende organisaties jouw kennis
toepassen, maar tegelijkertijd ook nog veel leren en jezelf ontwikkelen.
Je bent ondernemend en draagt bij aan het uitbouwen van BRIT. Je gaat graag de discussie aan
over onze missie, visie en kernwaarden, en spiegelt de werkzaamheden binnen de opdrachten
aan de identiteit van het BRIT-concept.
Je hebt ervaring in het organiseren van je eigen werk of projecten.
Je kunt goed samenwerken en bouwt een netwerk op. Zo weet je de juiste mensen te bereiken
en betrekken om tot gewenste resultaten te komen, en benut je jouw netwerk om nieuwe
BRIT-opdrachten binnen te slepen.
Je bent innovatief ingesteld en vindt het leuk om veranderingen teweeg. Hierbij verdiep je je
in de gewenste toekomstige inrichting, maar weet je ook de doelgroep te mobiliseren om de
verandering waar te maken.
Je begrijpt de technische kant en kunt sparren met ICT, maar legt dit ook moeiteloos uit aan
een doorsnee ambtenaar.

Je wilt natuurlijk ook weten hoe wij jou blij maken!
Een salaris in Schaal
10 (ca. €3.400)

Een flexibel en ondernemend
team van jonge ambtenaren
dat zich inspant om BRIT
succesvol te maken en te
houden.

Een keuzebudget van 17%
over je jaarsalaris. Uitbetalen
of extra vakantiedagen? Dat
is jouw keuze!

Ruimte en budget voor
persoonlijke ontwikkeling.
Verdiep jij je in data
gedreven werken of een
cursus coaching?

Dit is leuk!
Is dat wat jij nu denkt? Dan zien we je sollicitatie graag via het online sollicitatieformulier tegemoet.
Wil je meer weten over BRIT? Neem dan een kijkje op onze website; BRIT consultants – Data/IT
adviseurs voor de overheid. Heb je een vraag? Dan kun je appen of bellen met Robin VandenKerchove
(06-15303708) of Melissa van Delzen (06-18624839).
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

