
 

Bouw met ons verder aan hét netwerk voor werkgevers! 

AWVN is met ruim 700 individuele ondernemingen en bedrijfstakken de grootste werkgeversvereniging 

van Nederland. Samen werken we aan het meest productieve, veerkrachtige en inclusieve land van 

Europa. AWVN gelooft in vooruitgang door vernieuwend werkgeven. Wij adviseren werkgevers over de 

ontwikkeling van hun organisatie, medewerkers en arbeidsvoorwaarden. Daarmee raken wij meer dan 

vijf miljoen medewerkers. In onze filosofie zijn constructieve arbeidsverhoudingen hierbij cruciaal. 

 

 

 

Voor ons team Data en Digitale Dienstverlening op ons hoofdkantoor in Den Haag zoeken wij een 

Allround Senior Solution Architect, met brede kennis van Cloud (32- 40 uur p/w) 

 

 

 

Introductie 

AWVN biedt hoogwaardige data gedreven dienstverlening in de wereld van werk. Deze ambitie kan 

alleen worden waargemaakt als er wordt ingezet op datakwaliteit, dataprocessen en innovatie. Het 

leveren van data-gedreven inzichten, het borgen van data(modellen) in onze bronsystemen en 

datawarehouse. Het verzamelen en borgen van de relevante, kwalitatief hoogwaardige data zijn daarbij 

van groot belang. 

 

Wat wordt van jou verwacht?  

Je weet ICT-architectuur en infrastructuur aan te laten sluiten bij de bedrijfsvoering door het op de juiste 

manier inzetten van jouw technische kennis en ervaring. Niet door zelf continu aan de knoppen te zitten, 

maar door op het juiste niveau te schakelen met de business en te delegeren naar leveranciers. Je bent 

daarbij in staat om complexe casussen uit te kunnen leggen aan de interne of externe klant, te vertalen 

naar een robuuste architectuur en deze te bewaken in samenwerking met leveranciers. 

 

Met wie werk je samen? 

Je wordt onderdeel van een nieuw multidisciplinair team dat verantwoordelijk is voor alle digitale 

dataproposities. Daarnaast werk je nauw samen met een klein ICT team, met een Sr. 

Applicatieconsultant en een Serviceregisseur, dat zich richt op de architectuur, infrastructuur en onze 

bedrijfsapplicaties. Je beleeft plezier aan het werken in een kleine organisatie waarin het belang van 

professionele ICT steeds groter wordt. 
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Wat ga je doen en wat worden jouw verantwoordelijkheden? 

o Jouw werkzaamheden zijn primair gericht op de ontwikkeling en bewaking van de technische 

architectuur en het aansturen van leveranciers. Dit geldt voor onze klantsystemen (digitale 

producten en diensten) en interne systemen ter ondersteuning van onze bedrijfsprocessen. 

o Je stelt kaders en randvoorwaarden op van het IT- en applicatielandschap en bewaakt de 

samenhang. 

o Je vormt een klankbord voor de Sr. Applicatieconsultant betreffende Dynamics 365 CRM, 

Sharepoint en een aantal andere SaaS diensten, waaronder Exact Online, Basenet en OKTA.  

o Je volgt de roadmaps van applicaties en signaleert tijdig de impact van wijzigingen voor de 

architectuur. 

o Je verzorgt de aansturing van hostingpartijen en bent aanspreekpunt voor de technologie en 

configuratievragen. 

o Je bent vertegenwoordiger vanuit ICT in relevante projecten, waarbij je het hele ICT speelveld en 

de bedrijfsprocessen overziet en de architectuur kunt bewaken.  

o Je maakt voorstellen voor technische wijzigingen of beoordeelt deze en stemt hierover af met de 

desbetreffende leverancier(s) vanuit een regiefunctie.  

o Je borgt de security en privacy van systemen en data binnen de architectuur, informeert hier de 

Security/privacy officer over en signaleert (potentiele) security incidenten en risico’s. 

 

Wat vragen we van jou aan kennis en ervaring? 

o Ruime kennis en ervaring met toegepaste technieken, methodieken, producten en diensten binnen 

het vakgebied (het Microsoft platform in volle breedte, Cloud (Azure), Agile werkvormen, ITIL). 

o Ervaring met IT architectuur, data gedreven omgevingen. 

o Kennis van het marketing domein en ervaring met de bijbehorende functionaliteiten, architectuur, 

en systeemaspecten. 

o Executiekracht door aantoonbare ervaring als projectleider of scrummaster. 

o Ervaring met (integratietrajecten rond) CRM, telefonie en/of Exact is een pré. 

o WO of HBO relevante vakgericht opleiding en zeer ruime relevante werkervaring. 

 

Welke kwaliteiten heb je nodig? 

o Klantgerichtheid, Analytisch vermogen, Overzicht, Kwaliteitsbewustzijn, Resultaatgerichtheid, 

Delegeren, Communicatief sterk in woord en schrift 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

In een veerkrachtige, productieve en inclusieve samenleving doet iedereen mee. Dit zien we ook graag 

terug in onze organisatie. Daarom investeren we o.a. in het werkplezier, de vitaliteit en ontwikkeling van 

onze collega’s. Wil je meer weten over AWVN als werkgever? Klik dan hier.  

 

Is dit een baan voor jou? 

Upload je motivatie en CV via onze website. Je ontvangt een sollicitatiebevestiging per mail. Wij 

komen daarna zo snel mogelijk bij je terug.  

 

Heb je vragen?  

Neem contact op met Ditte van Dulst, HR Business Partner, op 06-48430752 of d.dulst@awvn.nl  

Het streven is om het selectieproces in korte tijd te doorlopen. Voor meer inhoudelijke informatie kun 

je bellen met John Simons, ICT Manager a.i., 06-34044302. 

2 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

https://www.awvn.nl/vacatures/
https://www.awvn.nl/vacatures/
mailto:d.dulst@awvn.nl

