
 

VACATURE  

ADVISEUR GEMEENTEN 
 

 

 

Functie                                                                                                                                             

We leven in een dynamische maatschappij die een steeds efficiëntere dienstverlening van 

gemeenten verlangt. Nieuwe samenwerkingsverbanden, decentralisaties en privacyvraagstukken 

leiden tot informatiemanagement uitdagingen. Heb jij een visie hoe gemeenten deze 

uitdagingen kunnen omarmen? Bouw jij graag mee aan oplossingen die de digitale, integrale en 

klantgerichte dienstverlening naar een hoger plan brengen?  

 

In deze functie ondersteun jij gemeenten met de co-creatie van toekomstbestendige plannen. 

Naast interim opdrachten ben je betrokken bij projecten rondom zaakgericht werken, het 

inrichten van KCC’s, informatiemanagement, effectief samenwerken, klantreizen, 

informatiebeveiliging en het inrichten van samenwerkings- en uitbestedingsverbanden. 

 

10 x Aranea vraagt: 

1. Je raakt geïnspireerd door de kansen van de digitale transformatie 

2. Je hebt sterke interesse in integrale dienstverlening en informatiemanagement 

3. Je hebt de drive om de burger en klant in het midden van de dienstverlening te positioneren 

4. Je hebt een afgeronde HBO of WO-opleiding op het gebied van informatiemanagement, 

bestuurskunde of bedrijfskunde 

5. Je hebt bij voorkeur 3 tot 7 jaar ervaring bij Nederlandse gemeenten 

6. Je hebt affiniteit met agile, scrum, change, innovatie en serious games 

7. Je bent naast adviseur en projectmanager ook een verbinder en katalysator 

8. Je bent sociaal, analytisch, flexibel en communicatief sterk 

9. Je bent een gesprekspartner voor zowel management als medewerkers 

10. Je herkent je in onze waarden mensgericht, eigenzinnig, innovatief, pragmatisch en 

onafhankelijk  



10 x Aranea biedt: 

1. Een dynamische werkomgeving bij een management adviesbureau in Den Bosch

2. Uitdagend informatiemanagement op het snijvlak van mens, proces en IT

3. De kans voor onze klanten een gids te zijn op weg naar optimale meerwaarde en betekenis

4. De kans je knowhow rondom digitalisering en de ‘agile’ organisatie te versterken

5. Werken voor gedreven gemeenten die samen met jou het verschil willen maken

6. Veel ruimte voor coaching en persoonlijke groei

7. Deelname aan productinnovatie en veel kruisbestuiving en kennisdeling

8. Ruimte om te doceren als gastdocent aan hogescholen en universiteiten

9. Een informele cultuur met veel eigen verantwoordelijkheid en zelfsturing

10. En uiteraard een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket

Solliciteren? 

Ben jij van meerwaarde voor ons? Mail je motivatie en CV naar Aad van den Boogaart, 
Managing Partner bij Aranea, via info@aranea.nl, neem contact op via 073 – 646 1660 of 

solliciteer direct met je Linkedin profiel! 

https://www.linkedin.com/jobs/view/303020440/

