SOAB is in opdracht van haar klant op zoek naar een:

Contractmanager (ICT)
Stichting Beheer ICT
Rechtshandhaving van
Curaçao en Caribisch
Nederland is
verantwoordelijk voor
gemeenschappelijke
ICT-voorzieningen die
gebruikt worden door
de verschillende
partners in de
rechtshandhavingsketen, zoals de Politie,
het Openbaar
Ministerie,
Toelatingsorganisatie,
Kustwacht,
Reclassering en de
Voogdijraad.

Als contractmanager ondersteunt u de Directeur-Bestuurder in de uitvoering van zijn taken. De
Stichting Beheer ICT Rechtshandhaving heeft de ontwikkeling van haar applicaties ten behoeve van
de rechtshandhavingsketen en het (technisch)beheer daarvan uitbesteed aan enkele leveranciers
(outsourcing). De essentie van de functie van contractmanager is het optimaal laten verlopen van
het huidige en toekomstige proces van outsourcing. U stuurt daarbij niet alleen op de prijs/
kwaliteitverhouding, maar draagt er ook zorg voor dat de in de contracten gemaakte afspraken tot
tevredenheid van de gebruikers en de aangesloten organisaties uitgevoerd worden.
U rapporteert daarover aan de Directeur-Bestuurder. Tevens adviseert u, gevraagd en ongevraagd,
het Regieberaad, dat voorgezeten wordt door de Directeur-Bestuurder. Als voorzitter van de
Gebruikersraad overlegt u regelmatig met de gebruikers van de applicaties, zowel op Curaçao,
Aruba, St. Maarten en de BES eilanden. U bent in staat om zowel aanvullende en nieuwe
gebruikerswensen als nieuwe ontwikkelingen binnen de rechtshandhaving om te zetten in
aanvullende en nieuwe contracten.
Profiel
U beschikt aantoonbaar over HBO werk- en denk niveau en heeft een relevante ICT opleiding. U
heeft jarenlange ervaring op het gebied van ICT projecten en de aansturing daarvan in de ruimste
zin van het woord en specifiek op de ontwikkeling en het gebruik van ICT systemen voor
automatisering van bedrijfsprocessen. Werkervaring binnen de Justitiële keten is een pré. U heeft
ervaring met het opstellen van operationele management rapportages. U bent pro-actief,
klantgericht, flexibel, zelfstandig, innovatief, betrouwbaar en neemt initiatieven waar nodig. U
bent afkomstig uit of heeft aantoonbaar nauwe banden met het Caribisch gebied. U beschikt over
goede communicatieve vaardigheden en heeft een goede beheersing van het Papiaments,
Nederlands en Engels in woord en geschrift. Het salaris is afhankelijk van het opleidings- en
ervaringsniveau.
Heeft u interesse? Richt dan uw sollicitatie vóór 4 december 2017 aan
mevrouw E. Wiel-van der Velden via email esmeralda.wiel@soab.cw
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Hans Schreuder +5999 524 7007.
De sollicitatieprocedure wordt begeleid door SOAB, telefoonnummer +5999 466 9000.
Een assessment, een medische keuring en een veiligheidsonderzoek zijn onderdeel
van de selectieprocedure.

