VACATURE
“Samen beschermen, bewaken en bevorderen wij de gezondheid en de sociale veiligheid in Drenthe”.
GGD Drenthe is een professionele en eigentijdse uitvoeringsorganisatie van de Drentse gemeenten,
die namens hen taken op het gebied van de publieke gezondheid uitvoert. Bij GGD Drenthe werken
deskundige en betrokken medewerkers die met trots zich inzetten om Drenthe gezonder en sociaal
veiliger te maken!
Gezondheid is belangrijk om mee te kunnen doen! Daarom werken we aan het bevorderen en
beschermen van de gezondheid van de Drenten. Wij zetten in op het stimuleren van gezond gedrag,
het beschermen tegen gezondheidsrisico’s en werken aan een gezonde - en veilige omgeving.
Waarbij we speciale aandacht hebben voor kwetsbare personen.
Dit doen wij samen en in verbinding met maatschappelijke/zorg partners , gemeenten en natuurlijk
ook met onze cliënten/klanten. In de bedrijfsvoering werken we nauw samen met de Veiligheidsregio
Drenthe. De GGD en GHOR zijn tevens belangrijke partners in de Drentse crisis en rampen organisatie.
Als organisatie hebben we een aantal nieuwe ( wettelijke) verantwoordelijkheden gekregen en daarom
zijn wij op zoek naar nieuwe collega’s.

Adviseur informatieveiligheid & -management
36 uur per week
Wil jij bijdragen aan een goede en veilige informatievoorziening? Laat jij je collega’s beter
samenwerken door betere, betrouwbare informatie? Reageer dan snel!
Wie zijn wij?
De samenleving verandert, digitale ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en er vindt een
explosieve toename plaats van de hoeveelheid informatie. De behoefte aan geïntegreerde,
samengestelde informatie neemt toe en dat verlangt dat onze processen, systemen en onderliggende
data met elkaar worden verbonden.
Team I&A (Informatiemanagement en Automatisering) ondersteunt de organisatie in deze
ontwikkeling en uitdagingen. Dat doen we trouwens ook voor - en in samenwerking met – de
Veiligheidsregio Drenthe. Door flexibel te zijn, onze talenten in te zetten waar ze passend zijn en samen
met anderen het werk te organiseren, gaan we de uitdagingen aan en komen we tot goede resultaten.
Wat ga je doen?
Als sparringpartner voor alle collega’s adviseer je op het gebied van informatiemanagement om de
informatievoorziening zo goed mogelijk te organiseren. Je kijkt vanuit de vraag van de klant (of andere
stakeholders) kritisch naar de bedrijfsprocessen en passende informatievoorziening. Je vertaalt de
behoefte naar oplossingen in termen van informatie en ICT. Daarbij zoek je naar wegen om met behulp
van technologie het werk voor onze collega’s eenvoudiger te maken, maar ook collega’s ,

management, bestuur en andere partners op het juiste moment te voorzien van de betrouwbare
informatie.
Hierbij mogen wij de privacy van onze cliënten en eigen medewerkers en de informatieveiligheid niet
uit het oog verliezen. Je hebt specifiek aandacht voor informatieveiligheid binnen onze organisatie. Je
stimuleert de bewustwording bij de collega’s. Je zorgt dat we met z’n allen weten hoe we
“informatieveilig” kunnen zijn en je bent kritisch of we dat ook toepassen. Jij volgt de ontwikkelingen
op informatieveiligheid (en wetgeving) op de voet en zorgt ervoor dat ze op een passende wijze wordt
vertaald voor onze organisatie.
Wie ben jij?
- Je hebt lef en je bent gedreven;
- Je bent analytisch;
- Je neemt initiatief en je wilt samen met anderen het werk organiseren;
- Je communiceert gemakkelijk, geeft je mening en hebt oog voor diverse belangen.
Welke ervaring breng je mee?
Je hebt een HBO werk- en denkniveau en een aantal jaren ervaring in het vakgebied van
Informatiemanagement en specifiek ten aanzien van Informatieveiligheid. Natuurlijk heb je
opleidingen of cursussen gevolgd die aansluiten bij het werk.
Wat bieden we jou?
Je komt in dienst bij GGD Drenthe. Je werkzaamheden verricht je met het team I&A voor twee
organisaties: GGD Drenthe ( zwaartepunt) en ook bij de Veiligheidsregio Drenthe . Prima secundaire
arbeidsvoorwaarden in een organisatie die volop kansen biedt voor persoonlijke ontwikkeling, inclusief
mogelijkheden voor het volgen van opleidingen en/of bijblijven op het vakgebied. Bij de functie hoort
een passende waardering. Afhankelijk van opleiding en ervaring een bruto maandsalaris van minimaal
€ 2.795,- en maximaal € 4.225,- (schaal 10 gemeenteambtenaren) exclusief een individueel
keuzebudget van 17,05% op basis jouw bruto salaris. De invulling van deze vacature is in eerste
instantie voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging met 1 jaar. Een definitieve aanstelling is
afhankelijk van de ontwikkelingen in het vakgebied en de benodigde invulling van de functie.
Interesse?
Laat ons dit dan weten! Maak een filmpje van jezelf waarin je aangeeft waarom deze vacature jou zo
aanspreekt en wat je ons te bieden hebt. Liever een brief met CV of op een andere manier solliciteren?
Dat kan ook. Zorg ervoor dat je reactie vóór 28 maart 2019 binnen is bij werken@ggddrenthe.nl. Wil
je het vacaturenummer MID-19-06-Adviseur IM vermelden?
Wil je meer Informatie?
Voor meer informatie over de functie, dan kun je contact opnemen met Johan Velner,
tel. 06-12998666.
Kijk voor meer informatie over GGD Drenthe op www.ggddrenthe.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

