
Functioneel applicatiebeheerder DMS 
(Medewerker systemen I) 24 - 28 uur per week 

Avri is een gemeentelijk samenwerkingsverband van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en 
Zaltbommel. De belangrijkste taken van Avri zijn de inzameling van huishoudelijk afval en grondstoffen, het beheer van de openbare ruimte en handhaving. 
In totaal werken bij Avri ruim 380 medewerkers. Samen met 236.000 inwoners en de 8 gemeenten, werken wij aan een schoon Rivierenland. Avri wil zich steeds 
meer tot een brede maatschappelijke dienstverlener ontwikkelen; vernieuwend in afvalinzameling, het beheer van de openbare buitenruimte en het vormgeven van 
lokale arbeids- en bewonersparticipatie. En we willen de wereld een beetje mooier maken:

•	 we	zien	afval	als	grondstof	in	een	circulaire	economie,	waarbij	alles	draait	om	hergebruik;	
•	 we	creëren	duurzame	energie:	het	terrein	van	Avri	wordt	volop	gebruikt	voor	de	productie	van	zonne-	en	windenergie;	
•	 we	vinden	het	belangrijk	kansen	te	creëren	voor	mensen	met	een	afstand	tot	de	arbeidsmarkt.	

En dat in een razendsnel veranderende wereld. Technologische, sociale en politieke veranderingen vragen óók van Avri om snel en adequaat te reageren op vraag-
stukken. In samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen dienen we ons mee te bewegen naar de toekomst. En dat betekent wat voor 
onze mensen. Werken 'op de automatische piloot' is verleden tijd. We gaan samen oplossingen en werkwijzen zoeken die passen bij deze nieuwe 
werkelijkheid. 

Avri werkt aan een schoon Rivierenland. We hebben een aantal opgaven in de regio Rivierenland te realiseren en zoeken een Functioneel Applicatiebeheerder DMS 
om dit samen met ons te doen. Ben je maatschappelijk betrokken en wil je werken voor een organisatie die zich inzet voor een duurzame wereld? 
Ben jij onze nieuwe collega? 

Dit ga je doen 
Als Functioneel applicatiebeheerder Document Management Systeem (DMS) ben je werkzaam binnen het team ICT en houd jij je bezig met het operationeel 
houden van het informatiebeheer. Je verzorgt het gebruikersbeheer, functionaliteitenbeheer en wijzigingenbeheer rondom de (digitale) informatiestromen 
binnen de bedrijfsvoering. 

Dit houdt concreet in dat jij 
 Als Functioneel applicatiebeheerder primair verantwoordelijk bent voor het optimaal functioneren van het DMS voor diverse afdelingen. 
 Zorgdraagt voor de continuïteit van het DMS en ook een ondersteunende en adviserende rol vervult naar de gebruikers. 
 Procesbeschrijvingen, testplannen en gebruikershandleidingen opstelt. Mogelijkheden tot verbetering signaleert en waar nodig inricht in het DMS. 
 Papieren dossiers archiveert, vormt, ordent en digitaliseert. 
 Informatie verstrekt, vragen beantwoordt en dossierverzoeken afhandelt die vanuit de organisatie komen. 
 Een bijdrage levert aan het verder optimaliseren en digitaliseren van documentstromen. 
 Controleert of het archief voldoet aan de geldende regels en mogelijke verbeteringen signaleert. 
 Alle	noodzakelijke	in-	en	externe	contacten	onderhoudt	en	verantwoording	aflegt	aan	het	hoofd	Financiën	&	ICT.	

Dit breng je mee 
 Je hebt minimaal mbo+ of hbo werk- en denkniveau op het gebied van informatiebeheer. 
 Je hebt kennis en ervaring met DMS en/of zaaksystemen. 
 Je staat open voor veranderingen, durft kritisch te zijn en nieuwe zaken aan te dragen ten behoeve van verdere professionalisering. 
 Je bent analytisch en procesgericht je weet resultaatgericht en klantgericht te handelen. 
 Je bent betrokken, neemt initiatief en bent zichtbaar in de organisatie. 
 Je kunt zelfstandig en nauwkeurig werken. 
 Je bent communicatief vaardig. 
 Je hebt overtuigingskracht. 
 Je bent bereid tot het volgen van relevante vakopleidingen. 

Dit is jouw werkplek 
Je	komt	te	werken	in	het	team	van	Financiën	en	ICT	van	Avri.	Je	werkplek	is	in	Geldermalsen.	

Dit verdien jij 
Avri werkt het best als haar medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. 
Zo werken we optimaal samen aan een schoon Rivierenland. Dit bieden wij jou: 
 Een uitdagende en zelfstandige functie in een organisatie met een informele, open en collegiale werksfeer. 
 Prima ontwikkelingsmogelijkheden, aan jou om deze te benutten. 
 Afhankelijk van je opleiding en ervaring is een salaris van minimaal € 2591,00 en maximaal € 4225,00 bruto per maand mogelijk (schaal 9 of 10 
 CAR/UWO op basis van 36 uur per week).
 De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. 
 Individueel keuzebudget (IKB) van 17,05%. 

Is dit jouw baan? 
Enthousiast geworden om als Functioneel applicatiebeheerder DMS aan de slag te gaan voor Avri? Solliciteer direct via vacatures@avri.nl - maar doe dit uiterlijk 
op 22 mei 2019.	Richt	je	sollicitatie	aan	Jeroen	Gaasbeek,	Hoofd	Financiën	&	ICT.	

Kennismakingsgesprekken vinden plaats op 5 juni 2019. De vervolggesprekken staan gepland op 13 juni 2019.	Heb	je	vragen	over	de	vacature	of	de	organisatie?	
Neem	dan	contact	op	met	Jeroen	Gaasbeek,	Hoofd	Financiën	&	ICT,	telefoonnummer	(0345)	58	53	55	of	Wim	van	de	Louw,	Coördinator	ICT	(0345)	75	66	55.	

Heb	je	vragen	over	de	procedure?	Neem	dan	contact	op	met	Renate	van	der	Zee,	medewerker	P&O,	telefoonnummer	(0345)	58	53	60.	


