
 zoekt een  
 

Functioneel beheerder  
36 uur per week 

 
Je stapt met een goed gevoel het kantoor in. Je hebt zin in je dag en bent benieuwd wat vandaag 
brengt. Variatie hoop je, want daar word je blij van. Jouw doel is om je collega’s optimaal te 
faciliteren in de uitvoering van hun werk. Door jouw bijdrage kunnen de medewerkers van de 
Kredietbank efficiënter, leuker en makkelijker hun werk uitvoeren.  
 

Wat ga je doen? 

• Je verzorgt tweedelijns support aan gebruikers die vragen of problemen hebben met het gebruik 
van onze informatiesystemen. 

• Je analyseert verbeteringsmogelijkheden in processen en systemen. 
• Je werkt in projectteams en (gebruikers)overleggen m.b.t. veranderingen in informatiesystemen 

en processen. 
• Je hebt een belangrijke rol in het testen van nieuwe of gewijzigde applicaties. 
• Je geeft vanuit inhoudelijke deskundigheid advies over toepassing van nieuwe functionaliteit van 

bestaande en nieuwe applicaties en hun omgeving. 
 
Wat breng je mee? 

Je kunt goed communiceren met alle lagen in de organisatie en hebt van nature een positieve 
instelling en humor. Voordat je een oplossing aangeeft heb je het probleem goed geïnventariseerd en 
geanalyseerd en verschillende belangen afgewogen. Je kunt je oplossing goed verwoorden en weet 
anderen daarin mee te krijgen. Naast de passie voor je eigen vak heb je affiniteit met automatisering 
en de werkzaamheden van onze organisatie. Je bent bereid om één dag per week in Almere te 
werken en incidenteel buiten kantooruren. 
Je hebt een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van informatiemanagement en kennis van 
projectmatig werken en tenminste 1 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Kennis van Allegro 
is een pre. 
 
Ons aanbod 

• Een dynamische werkomgeving in een gezellig en enthousiast team. 
• Een marktconform salaris en 6% eindejaarsuitkering. 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Wie zijn wij? 
Stichting Kredietbank Nederland is één van de grotere spelers op het gebied van schuldhulpverlening 
en sociale kredietverlening. De 160 medewerkers werken vanuit Leeuwarden, Almere, Hoorn en 
Waalwijk. De Kredietbank voert voor 60 gemeenten de schuldhulpverlening (gedeeltelijk) uit en 
verstrekt in 120 gemeenten sociale kredieten. De kernwaarden van de organisatie zijn 
betrouwbaarheid, deskundigheid, optimisme, openheid en aandacht. 

 
Reageren 
Ben je geïnteresseerd in deze functie dan kun je je sollicitatiebrief en C.V. vóór 4 maart  2020 mailen 
naar: solliciteren@kbnl.nl. Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met 
Hans Zandleven telefoonnummer: 0610940217. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld! 


