
 

 

 
Trivire zoekt een fulltime (36 uur) Informatiemanagement (IM) adviseur. Sanne Staat werkt 
inmiddels 13 jaar bij Trivire, waarvan 6 jaar in deze functie. Na een jarenlang dienstverband heeft 
Sanne besloten binnenkort in een hele andere branche te gaan werken. Mooi dat ze haar hart volgt! 
We vinden graag een goede opvolger voor Sanne. Sanne en haar collega IM adviseur Raymond van 
der Vlies vertellen je graag wat ze precies zoeken in hun nieuwe collega en waarom deze functie bij 
Trivire zo onwijs leuk is. 
 
Wat houdt de functie van IM adviseur bij Trivire in? 
Sanne: “Als IM adviseur ben je, samen met je collega IM adviseur, verantwoordelijk voor het 
realiseren van een efficiënte informatievoorziening. Dit ter ondersteuning van onze strategische 
doelstellingen. Het is dan ook aan jou om het managementteam, gevraagd en ongevraagd, te 
voorzien van advies op dit gebied. Je werkt hiertoe desgewenst beleidsplannen en projectbegrotingen 
uit. Ook ben je in deze rol opdrachtgever richting leveranciers, leid je informatiseringsprojecten en 
houd je je bezig met informatiebeveiliging.” 
 
Raymond vult aan: “Het efficiënter maken van de informatievoorziening heeft impact op de gehele 
gebruikersorganisatie. Het is belangrijk dat je iedereen tijdig meeneemt in de nut en noodzaak van 
wijzigingen en hen hierin begeleidt. Als Trivire hebben we de afgelopen jaren flinke stappen gezet op 
het gebied van informatisering. Deze voorsprong willen we graag behouden. We zoeken dan ook 
iemand die van aanpakken weet en energie krijgt van het continu zoeken naar mogelijkheden om het 
werk van onze collega’s nog makkelijker te maken. Tot slot is het goed om te vermelden dat je als IM 
adviseur onderdeel uitmaakt van een zelfsturend team. Het team IM bestaat uit verschillende 
professionals, met ieder hun eigen specialisatie, maar we zijn één team en we staan altijd voor elkaar 
klaar. Het is een feestje om daar onderdeel van uit te mogen maken!” 
 

“ We zoeken iemand die van aanpakken weet en energie krijgt 
van het continu zoeken naar mogelijkheden om het werk van 

onze collega’s nog makkelijker te maken.” 
 
Wat heb je in huis om deze rol goed uit te kunnen oefenen? 

• Je beschikt over een Hbo- werk- en denkniveau. 

• Je hebt ervaring met en kennis van informatiemanagement en projectmatig werken. 

• Je hebt affiniteit met informatiebeveiliging. 

• Je krijgt energie van het veelvuldig samenwerken met collega’s. 

• Je bent in staat out of the box te denken, waarbij je, bij alles wat je doet, altijd oog houdt voor het 
effect daarvan op onze huurders. 

• Je bent analytisch sterk, een netwerker en in staat anderen te overtuigen. 
 
Hoe kun je als IM adviseur #vanbetekenis zijn? 
Sanne: “Als IM adviseur zorg je ervoor dat je collega’s hun werk zo makkelijk en efficiënt mogelijk 
kunnen uitvoeren. Hierdoor krijgen mijn collega’s nog meer tijd om #vanbetekenis te zijn voor onze 
bewoners.”  
 
Wat maakt Trivire een interessante werkgever? 
Raymond: “Eigenaarschap staat bij ons hoog in het vaandel. Binnen kaders krijg je alle ruimte om je 
werk vorm te geven. Er zijn volop mogelijkheden om je als professional en mens verder te 
ontwikkelen. Ook focussen we op teamontwikkeling. Binnen Trivire heerst er een informele sfeer. We 
houden van een lolletje op z’n tijd. Ook is er oprecht aandacht voor jou als mens. Want Trivire wil niet 
alleen #vanbetekenis zijn voor haar bewoners, maar zeker ook voor jou.”  
  
Wat mag je van Trivire verwachten? 
Trivire heeft een ruim aanbod aan gevarieerde en moderne arbeidsvoorwaarden. We vinden het 
belangrijk dat je je blijft ontwikkelen en je bijschoolt, dus daar investeren we flink in. Je ontvangt een 
marktconform salaris conform inschaling in salarisschaal K van de cao Woondiensten (€ 4.033 –  
€ 5.765). Boven op het salaris ontvang je bij Trivire nog een individueel keuzebudget ter hoogte van 
minimaal 15,3% van je jaarsalaris. In dit budget zijn ook je vakantiegeld en de bovenwettelijke 
vakantiedagen uit de cao inbegrepen. Je bent vrij om dit budget in te zetten om bijvoorbeeld een 



langere vakantie op te nemen, jezelf een extraatje uit te betalen, voor het kopen van een fiets, het 
betalen van medische kosten en/of om in te zetten voor je persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast bouw 
je pensioen op bij SPW en kun je deelnemen aan een collectieve ziektekostenverzekering bij CZ. Ook 
vinden we een goede balans tussen werk en privé belangrijk. Daar maken we graag flexibele 
afspraken over. 

Enthousiast geworden? 
Dan nodigen we je van harte uit om op deze vacature te reageren. Mail je motivatie en cv uiterlijk 31 
juli 2022 naar Yvonne van Helvoirt, senior HR adviseur (hrm@trivire.nl). 

Wil je eerst meer informatie over de functie, neem dan contact op met Sanne Staat of Raymond van 
der Vlies (IM adviseurs) via telefoonnummer 078 633 16 00. 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. 
Interne kandidaten hebben, bij gebleken geschiktheid, voorrang. 

Het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van de 
sollicitatieprocedure. 


