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Over Syntrophos 

Syntrophos is het Shared Service Center voor de gemeenten Brielle, Nissewaard, Westvoorne en Hellevoetsluis 

(2019). Deze krachtenbundeling betekent voor alle deelnemende gemeenten hetzelfde: meer kwaliteit tegen 

minder kosten. Syntrophos levert ondersteunende diensten op het gebied van ICT, I-advies en GEO-informatie!  

Syntrophos is een relatief jonge organisatie en opgericht in 2013. Inmiddels bestaat de organisatie uit 47 

medewerkers. Er is een grote betrokkenheid van de medewerkers bij Syntrophos en collegialiteit is 

vanzelfsprekend. Het is een ondernemende organisatie die continue op de hoogte is van nieuwe technologische 

ontwikkelingen en daarmee van waarde is voor haar relaties. Innovatief, creatief, zelfkritisch en flexibel zijn 

kenmerken. 

 

Voor Syntrophos is het belangrijk om te kunnen beschikken over een flexibel IT landschap dat goed aansluit bij de 

behoeften van de strategische doelstellingen. De gemeentemarkt en de bediening van burgers en bedrijven is 

continue in verandering. Kernprocessen vragen om voortdurende optimalisatie (onder andere door digitalisatie) en 

(predictive) onderhoud (gefaciliteerd door Big Data) speelt een steeds grotere rol. Marktveranderingen vragen om 

betere integratie met overheidbrede registers, leveranciers en afnemers en om grotere flexibiliteit en transparantie 

in het voortbrengingsproces. De IT organisatie speelt hierop in door de ontwikkeling van het applicatie landschap te 

benaderen vanuit moderne architectuurprincipes, steeds meer middels referentie architecturen op de klantvraag 

te anticiperen. 

 

Wij zijn op zoek naar een 
 

ICT-architect (36 uur) 
 

de ook de brug kan slaan naar onze datagedreven GEO-dienstverlening. 

 

Wat ga je doen 

Als ICT Architect vertaal je de (meer-jaren) visie van Syntrophos en haar klanten naar een visie op de ontwikkeling 

van het ICT-landschap en de bijbehorende dienstverlening. Hierbij werk je nauw samen met de architecten bij de 

gemeente. Je stelt beleidsadviezen, architectuurprincipes en richtlijnen op en levert bijdragen aan de jaarplannen 

en de architectuur-roadmap van de ICT-afdeling. Dit doe je op basis van een grondig inzicht in de belangrijkste 

technologieën en hun samenhang in de ICT dienstverlening waarmee de gemeentes en Syntrophos worden 

ondersteund. Je bent verantwoordelijk voor de vertaling van functionele en technische behoeften van de business 

naar de benodigde ICT-voorzieningen/diensten. En je zorgt ervoor dat deze voorzieningen voldoen aan de 

basisvereisten en -normen alvorens ze worden geïntegreerd in de bedrijfsomgeving. Daarnaast stel je impact 

analyses op, ontwerp, implementeer en coördineer je de uitvoering van aanpassingen, zowel als gevolg vanuit het 

beheer en projecten. Je treedt op als eerste aanspreekpunt voor het management, afdelingsmanager, 

projectleiders en leveranciers. Daarnaast werk je nauw samen met de IT-security officer op het gebied van het 

(informatie) beveiligingsbeleid en voert dit beleid op een adequate manier door op het ICT-landschap. Je 

rapporteert rechtstreeks aan de directeur van Syntrophos. 
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Wat vragen wij 

 Je hebt een afgeronde hbo opleiding in ICT of vergelijkbaar 

 Je hebt tenminste 5 jaar werkervaring op het gebied van IT architectuur binnen grote organisaties (>1000 

gebruikers) 

 Je bent in het bezit van TOGAF en/of Archimate certificeringen of vergelijkbaar 

 Je hebt aantoonbare ervaring met het werken met NORA en Gemma 

 Het is een pré als je ervaring hebt binnen het gemeentelijk domein 

 Je bent technisch breed onderlegd met aantoonbare ervaring op het gebied van netwerken, systemen, 

dataopslag, databases, middleware (service bussen), applicaties, beveiliging, (X)aaS cloud-voorzieningen 

e.d. 

 

Als goede ICT- architect ben je een gedreven persoonlijkheid en kan je uitstekend systematisch denken en ben je 

pro-actief. Je bent analytisch sterk en bent uitstekend in staat het overzicht te bewaren. Je bevindt je altijd ergens 

tussen theorie en praktijk maar weet “fit for purpose” goed te hanteren. Zo weet je snel de informatiebehoefte van 

een organisatie boven tafel te krijgen. Daarbij werk je klantgericht en beschik je over goede contactuele 

eigenschappen en werk je makkelijk samen met collega’s. Als ICT- architect heb je een uitstekende kennis van de 

technieken en producten die er binnen de IT-markt bestaan en houdt deze kennis ook voortdurend bij. 

 

Wat bieden wij 

De aanstelling is voor onbepaalde tijd, voorafgegaan door een aanstelling van een  half jaar. Bij deze functie 

hoort een salaris van maximaal € 5.520,- (schaal 12) bruto per maand bij een volledige werkweek van 36 uur. 

Deze functie is beschikbaar voor 36 uur per week en je krijgt een ambtelijke aanstelling bij Syntrophos. 

Syntrophos kent daarnaast een pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. 

                              

Contact 

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Allard Mittertreiner, directeur, telefoon 0181 - 

695700.  

 

Solliciteren 

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan vóór 15 juli 2019 je CV met motivatiebrief toe via onze vacaturebank, 

te vinden op https://www.syntrophos.nl/vacatures. 

 

 

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

https://www.syntrophos.nl/vacatures

