Vacature Veilig Thuis IJsselland

Veilig Thuis IJsselland is het Advies-en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Zowel burgers als professionals kunnen terecht voor advies, ondersteuning of het melden (van een
vermoeden) van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Bij Veilig Thuis IJsselland werken experts op het gebied van allerlei vormen van geweld in
afhankelijkheidsrelaties en de aanpak hiervan. Dit doen we met ruim 50 medewerkers, het merendeel in
de functie van medewerker (onderzoeker) Veilig Thuis. Daarnaast hebben we gedragswetenschappers,
administratief medewerkers, een vertrouwensarts, een werkbegeleider, beleidsadviseurs en een
managementassistente. De directeurbestuurder en 2 teammanagers vormen het managementteam.
We zijn op zoek naar een
Informatie analist (24-28 uur)
De functie
Voor het maken van de juiste beleidskeuzes en een goed inzicht te hebben in de operationele
werkzaamheden is het belangrijk dat we kunnen beschikken over juiste stuur- en
verantwoordingsinformatie. Jij voorziet de organisatie structureel en tijdig hiervan. Je bent
verantwoordelijk voor het geheel van opstellen, monitoren en aanleveren van het cijfermatig deel
van verantwoordingsinformatie, zowel in – als extern.
De medewerkers van Veilig Thuis IJsselland registeren hun werkzaamheden in het Client Volg
Systeem Clavis. De tweede primaire taak van de informatie analist is het functioneel beheer van
Clavis; zoals ondersteunen van medewerkers bij het gebruik van Clavis, controle op invoer en
registratie, inwerken van nieuwe medewerkers, handboeken maken, testen van het systeem bij
nieuwe releases etc.
Deze functie is nieuw, dus volop mogelijkheden om de functie vorm te geven en door te ontwikkelen.
Verder beschik je over de volgende competenties en persoonlijkheidskenmerken
 Minimaal Hbo werk- en denkniveau.
 Aantoonbare opleiding en achtergrond in bedrijfskunde, economie of IT.
 Gevorderde kennis van Excel.
 Scherpe analytische blik met een mondig, sociaal karakter.
 Kennis van de werkwijze Veilig Thuis en Clavis is een pré maar niet bij voorbaat
randvoorwaardelijk. Verwacht wordt dat deze kennis proactief en snel wordt opgedaan en
uit intrinsieke motivatie voldoende op de hoogte blijft van ontwikkelingen hierin.
 Een gezonde dosis humor.

Arbeidsvoorwaarden:





De aanstelling is voor de duur van een jaar, met uitzicht op een verlenging.
Rechtspositie en salariëring zijn conform de CAO Jeugdzorg; salarisschaal 10, (minimaal
€ 2.832,-- en maximaal € 4.255,-- op basis van een 36-urige werkweek). De CAO-Jeugdzorg
heeft een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de procedure.
Standplaats Zwolle

Heb je vragen over de functie dan kun je bellen met Erik Albers, manager Veilig Thuis IJsselland,
bereikbaar onder telefoonnummer 0651992037.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid geniet de interne
kandidaat de voorkeur.
Als je belangstelling hebt voor de functie kun je een motivatiebrief met CV mailen naar
personeelszaken@vtij.nl Deze dient uiterlijk op 20 september 2020 bij ons binnen te zijn.
De gesprekken zullen plaats vinden in week 41.

