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IT Regie Manager 

 

Organisatie  
Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling uit Geffen is een professioneel en dynamisch familiebedrijf dat 
al ruim 45 jaar succesvol woningbouwprojecten en bedrijfsmatig onroerend goed realiseert. Korte 
communicatie- en beslissingslijnen en 250 ervaren medewerkers kenmerken het bedrijf. De 
onderneming kent vier kernactiviteiten: Projectontwikkeling, Bouwbedrijf (realisatie van 
woningbouw en bedrijfshuisvesting, inclusief Timmerfabriek), Van Wanrooij Warenhuys (verkoop 
van keukens en badkamers) en Beheer van commercieel vastgoed. Van Wanrooij is een dynamische 
onderneming met 2 vestigingen (hoofdkantoor Geffen, showroom Waardenburg), een uitstekende 
marktpositie en goed imago. 
 
Voor Van Wanrooij zijn wij op zoek naar een gedreven en vakkundige IT Regie Manager die ervoor 
zorgdraagt dat de informatievoorziening optimaal blijft aansluiten bij de ontwikkelingen die het 
bedrijf doormaakt en die optreedt als verbinder tussen directie, business, IT en externe partijen. Van 
strategisch naar tactisch en operationeel niveau.  
 

Functie 
Als IT Regie Manager ben je verantwoordelijk voor zowel het borgen van de continuïteit als de 
vernieuwing van de IT dienstverlening. Van Wanrooij heeft recent infrastructureel beheer uitbesteed 
aan een derde partij. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn: 
 

1. Doorontwikkelen en uitvoeren van de bestaande strategische visie op informatievoorziening 
(roadmap 2017-2019), bijbehorende beleidskaders en de architectuurfunctie; 

2. Doorontwikkelen en verder professionaliseren van de governance tussen:  

 Business en IT. Hieronder valt o.a. informatiemanagement, 
project(portfolio)management en changemanagement; implementatie werkwijze met 
key-users per pakket en in werk/stuurgroepen. 

 IT en externe leveranciers. Hieronder valt sourcing en contractmanagement. 
3. Managen en verder professionaliseren van de IT organisatie en de bijbehorende 

dienstverlening. 
 

Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn : 
 

 Managen van en communicatie naar diverse stakeholders; 

 Opstellen van de governance en overlegstructuren; 

 Opstellen en bewaken informatie- en beveiligingsbeleid; 

 Opstellen en bewaken projectportfolio; 

 Adviseren en bewaken van de architectuur (zowel functioneel als technisch); 

 Inkoop van IT diensten en functionaliteiten; 

 Contract- en leveranciersmanagement; 

 Servicemanagement; 

 Regievoeren over operatie en projecten, qua planning, financiën (omslag naar 
budgetverantwoordelijkheid), bemensing en kwaliteit; 
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 Aansturing van twee applicatiebeheerders (Waardenburg/Geffen) en aanvullende IT 
functies. 

 Data-integratie bedrijfsbreed. 

 
Profiel 
Je werkt graag onder een gezonde operationele druk in een gedreven no-nonsense organisatie. Je 

drive is om ervoor te zorgen dat ontwikkelingen in de markt vertaald worden naar een effectieve 

informatievoorziening die geleverd wordt door een servicegerichte IT organisatie met externe 

partijen. Belangrijke kenmerken van het profiel zijn: 

 Een afgeronde HBO opleiding Informatica, Informatiekunde, Bedrijfskunde of vergelijkbaar; 

 Relevante aanvullende trainingen en opleidingen, bij voorkeur kennis van BISL en Prince2; 

 Minimaal 5 jaar werkervaring als IT manager; 

 Meerdere jaren ervaring met het aansturen van een service organisatie; 

 Meerdere jaren ervaring met projectmatig werken; 

 Ervaring met inkoop, contract- en leveranciersmanagement; 

 Zowel denker als doener: analytisch sterk, pragmatisch, hands-on; 
o Stevige persoon die de balans bewaakt tussen structurele verbeteringen doorvoeren en 

incidenten oplossen in de dagelijkse operatie. 
o Je bent leergierig en kunt kritisch beoordelen, redeneren en adviseren 

 Een bevlogen verbinder, communicatief sterk, sociaal, prettig in de omgang;  

 Drive voor innovatie; 

 Stressbestendig, flexibel, proactief, servicegericht, resultaatgericht, klantgericht; 

 Affiniteit met onze branche en het MKB. 

Arbeidsvoorwaarden 
Van Wanrooij is een dynamische onderneming met een uitstekende marktpositie en goed imago. Je 

bent onderdeel van  een collegiaal team waar ruimte is voor groei en vernieuwing in een informele 

werksfeer. 

Deze functie is voor 40 uur per week. Van Wanrooij biedt een marktconform salaris en uitstekende 

secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een mogelijke eindejaarsuitkering  bij het behalen 

prestatiedoelen en auto van de zaak. De standplaats is Geffen. 

 

Sollicitatie en planning 
 Solliciteren kan tot 30 juni 2017 door je CV en motivatiebrief te sturen naar: 

wanrooij.ITRM@interexcellent.nl 

 Op basis van de CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend gesprek in 

week 27 bij InterExcellent in Baarn. 

 De meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan Van Wanrooij. De gesprekken 

bij Van Wanrooij vinden plaats in week 28. 

 Een eventueel vervolggesprek en arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats in week 28/29.  

 Een referentieonderzoek en assessment kunnen mogelijk onderdeel uitmaken van de procedure. 
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Contact over deze vacature 

Voor meer informatie over deze functie zie www.interexcellent.nl of neem contact op met Sietse 

Bergstra, Partner InterExcellent,  email sietse.bergstra@interexcellent.nl, tel.nr. 035- 5280430 
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