Ben jij die IT Adviseur die op zoek is naar een functie in een dynamische organisatie,
waarbij je coördinerend bent in de dagelijkse operatie, veel vrijheid hebt en nauw
samenwerkt met je collega’s?
Het Commissariaat voor de Media zoekt een:

IT Adviseur
Functieomschrijving
Als vertegenwoordiger van IT, ben jij hét aanspreekpunt binnen de organisatie. Je adviseert
en coördineert zelfstandig IT vraagstukken en informeert de organisatie over voortgang. Als
IT Adviseur zie je erop toe dat optimalisatietrajecten worden gestart, begeleid en geborgd.
Daarnaast houd je je in deze functie bezig met het optimaal inrichten en benutten van onder
andere cloudoplossingen zoals Office 365, maar ook het uitfaseren en afbouwen van oude
applicaties. Je verricht de volgende werkzaamheden:
- Je levert een bijdrage aan de IT strategie van de organisatie en vertaalt dit in
prioriteiten en projecten en draagt zorg voor de uitvoering.
- Je stelt mede de jaarlijkse IT begroting op, bepaalt kwaliteitscriteria en
onderhoudt contacten en contracten met leveranciers.
- Je coördineert en voert functionele en gebruikersacceptatietesten uit bij
vernieuwingen van de systemen/ nieuwe systemen, waaronder ook applicaties
voor mobiele devices.
- Je voert operationele én functionele taken op het gebied van applicatie-, systeemen netwerkbeheer uit.
- Je adviseert en ondersteunt de organisatie op het gebied van beveiligingsissues
ten aanzien van de CvdM websites.
- Je draagt zorg voor IT werkplekbeheer van (nieuwe) medewerkers.
- Je beheert de voorraad IT hardware.
In welk team kom je terecht?
Het Commissariaat voor de Media bestaat, naast de afdeling Risicomanagement en
Bedrijfsvoering, uit drie afdelingen:
• Juridische zaken en Handhaving
• Onderzoek en Toegang
• Externe betrekkingen en Advisering
Je rapporteert aan de Manager Risk en Control.

Ons aanbod
Wij bieden je:
- Een functie vanaf 32 uur per week.
- Goede arbeidsvoorwaarden. Het salaris voor een werkweek van 36 uur bedraagt
minimaal €2.631,28 maximaal €4.229,30 bruto per maand (schaal 10 BBRA indicatief
gewaardeerd. Na 1 jaar vindt er een functie evaluatie plaats), exclusief 8%
vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
- Een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
- Een prettige werkplek in een modern gebouw vlak naast het Mediapark in Hilversum,
goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de auto.
Functie-eisen
-

Je beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau.
Je bent toe aan een tweede stap in je carrière en je hebt minimaal 3-5 jaar relevante
werkervaring.
Zelfstandig werken kan je goed en je neemt de ruimte om adviezen te geven en
oplossingen aan te dragen.
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (in woord en geschrift).
Je bent een verbindende factor tussen het primaire proces & IT.
Je bent technisch breed georiënteerd (specialismen worden ingehuurd).
Je beschikt over actuele kennis van ontwikkelingen op IT-gebied en vindt het leuk om
je te verdiepen in bijvoorbeeld de nieuwe digitaliserings agenda Rijk).
Je hebt kennis van informatiebeveiliging en Microsoft Cloud en Office 365.
Je hebt ervaring met het onderhouden van relaties met leveranciers.

Over het Commissariaat voor de Media
Bij het Commissariaat voor de Media (‘het Commissariaat’) zetten zo’n 50 professionals zich
dagelijks in voor onafhankelijk toezicht op de audiovisuele mediasector. Vanuit een modern
kantoorpand gevestigd net naast het Mediapark in Hilversum, werken de betrokken
medewerkers aan boeiende en afwisselende zaken binnen de dynamische en innovatieve
mediawereld.
Het Commissariaat beschermt de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van
het media-aanbod op televisie, radio en online, en maakt zich zowel op nationaal als op
Europees niveau sterk voor de informatievrijheid.
Het Commissariaat houdt toezicht op de naleving van de Mediawet door de publieke
mediadiensten in Nederland (landelijk, regionaal en lokaal), de in Nederland
gevestigde commerciële zenders (zoals NET5, SBS6 en Veronica) en mediadiensten op
aanvraag (zoals Netflix) en op de naleving van de Wet op de vaste boekenprijs. Het
Commissariaat neemt zijn besluiten onafhankelijk en wordt geleid door een college van drie
leden.
Voor meer informatie: www.cvdm.nl

Solliciteren
Geïnteresseerd? Stuur dan jouw cv en motivatie naar werken@cvdm.nl, onder vermelding
van ‘sollicitatie IT Adviseur’.
De sollicitatieprocedure bestaat in ieder geval uit twee gesprekken, waarbij je diverse
medewerkers van het Commissariaat ontmoet. Bij geschiktheid, vindt er tot slot een
arbeidsvoorwaardengesprek plaats.
Met vragen over de inhoud van de functie, kan je contact opnemen met: IT Adviseur a.i.
Florian Harderwijk, via telefoonnummer 035 773 77 21.
Voor informatie over de sollicitatieprocedure, kan je contact opnemen met: Madelon
Brecheisen, HR Adviseur, via telefoonnummer 035 773 77 83.

