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Noordelijk Belastingkantoor zoekt Applicatiebeheerder 
 
Het Noordelijk Belastingkantoor is een nieuwe overheidsorganisatie die belasting heft en int 
voor de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân en de 
gemeente Groningen en de uitvoerende belastingwerkzaamheden verzorgt voor de 
gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Enerzijds besparen we kosten en 
anderzijds zijn we de inwoners beter van dienst. Andere gemeenten kunnen zich aansluiten, 
waardoor we verwachten dat onze organisatie de komende tijd verder gaat groeien. We zijn 
een organisatie met korte lijnen, waar je een breed spectrum aan werkzaamheden kan 
verwachten. Ter versterking van ons bedrijfsbureau zoeken we een:  

APPLICATIEBEHEERDER 
(Fulltime 36 uur) 

Wie jij bent?  
Als applicatiebeheerder ben je een kei op het gebied van gegevensverwerking, 
informatievoorziening en ondersteuning op het gebied van ICT. Je bent klantgericht en 
vindt het fijn om in teamverband te werken. Je denkt graag mee over aanpassingen in de 
technische infrastructuur en hebt ruime ervaring  met verschillende financiële en/of 
belastingapplicaties. Je helpt collega’s als zij het even drukker hebben dan anders en je 
bent flexibel genoeg om dan wat taken over te nemen.  

Wat ga je doen? 
Je maakt onderdeel uit van het team applicatiebeheer, samen met vijf andere collega’s. Je 
implementeert, onderhoudt en bewaakt het gebruik van informatiesystemen en applicaties. 
Je verzorgt de beveiliging, autoriseert gebruikers en adviseert over werkwijzen, methoden en 
procedures. Verder bevorder je het doelmatig gebruik van informatiesystemen en 
applicaties en verricht je metingen, beoordeel je storingen en participeer je in project- en 
werkgroepen voor het gebruik en verbeteringen van de applicaties. Je helpt mee de 
organisatie meer data gedreven te maken. 

Je luistert aandachtig en zorgt ervoor dat de klant tevreden is en verleent ook extra service. 
Kennis en ervaring deel je graag met anderen. Ook sta je open voor de mening en ideeën 
van anderen in de groep of het team. Verder behaal jij je resultaten en geef je aan de hand 
van concrete acties aan hoe doelen bereikt worden. 

Jouw profiel 
Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau en ervaring in een administratieve, 
financiële omgeving. Ook heb je affiniteit en visie op datamanagement/Business 
Intelligence en tooling. Kennis van de belastingapplicatie Gouw en SQL is een duidelijke pré. 
Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie.  
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Kenmerken die op jou van toepassing zijn:  

 Klantgericht 
 Loyaal 
 Vernieuwend 
 Flexibel 
 Teamplayer 

Wij bieden:  
 Salaris in de basisschaal 9 conform de CAO Waterschappen max. bruto € 3935,00  

(salaristabel 2020) 
 Inschaling afhankelijk van opleiding en ervaring 
 Modern arbeidsvoorwaardenpakket  
 Volop mogelijkheden om mee te groeien met de organisatie  
 Individueel keuzebudget 
 Persoonsgebonden basisbudget 

Bij interesse stuur je cv en motivatie over jouw persoonlijke drijfveren om bij het Noordelijk 
Belastingkantoor te werken voor 30 januari 2020  naar hrm@noordelijkbelastingkantoor.nl.  

Bij vragen over de functie kun je contact opnemen met de manager Bedrijfsvoering, Marco 
de Rijke, mail: marco.de.rijke@noordelijkbelastingkantoor.nl of bel: 06-12930066.   

 


