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Centraal Museum  
Van de grootste Rietveld-collectie ter wereld tot het originele Dick Bruna-atelier. Van de 
Utrechtse caravaggisten tot Pyke Koch. Van Jan Taminiau, hedendaagse kunst en design 
tot het indrukwekkende 17e-eeuwse poppenhuis en het beroemde, eeuwenoude 
Utrechtse schip. Dat is het Centraal Museum in Utrecht, waartoe ook 
het nijntje museum het allerleukste museum voor peuters en kleuters, en het Rietveld 
Schröderhuis behoren. De drie locaties trokken in 2019 365.000 bezoekers. Wij willen 
met onze kunst en verhalen de blik van de bezoeker verruimen. Utrecht is daarbij onze 
basis, de wereld is ons speelveld.  
   
Wij hebben de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het verbeteren van de 
informatisering en automatisering van onze interne en externe systemen. Het doel 
hiervan is te voorzien in een optimale informatievoorziening voor onze bezoekers en 
goede omstandigheden voor onze medewerkers te creëren voor transformatie van het 
oude naar het nieuwe werken. Wij zijn bezig met een gefaseerde overstap naar Office 
365 waaronder SharePoint. SharePoint wordt ingezet voor documentenbeheer en als 
samenwerkingsplatform. Ook andere applicaties waaronder Recreatex en het CRM 
systeem Dynamics 365 vragen om een doorontwikkeling. 
 
Daarom zijn wij per 1 maart 2021 op zoek naar een ervaren, resultaatgerichte en 
initiatiefrijke  
 
Informatiemanager     
Voor 24-32 uur per week  
 
met overtuigingskracht en goede sociale vaardigheden.  
  
Dit is het werk  

o Het signaleren en volgen van nieuwe ontwikkelingen en regelgeving op het gebied 

digitalisering, documentenbeheer en datamanagement; 

o Het vertalen van relevante ontwikkelingen naar toepassingen voor 

informatiemanagement binnen het museum;  

o Het vertalen van wensen en eisen van de organisatie naar (voorwaarden/ 

programma van eisen voor) geautomatiseerde toepassingen;  

o Het leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen en formuleren van het 

informatiebeleid en de informatiestrategie/(door)ontwikkelen van het 

informatiebeleid/de informatiestrategie en het vertalen hiervan in een 

informatieplan;  

o Functioneel beheer van Office 365 applicaties zoals Sharepoint en Dynamics 365 

waaronder ook het begeleiden, ondersteunen en trainen van gebruikers bij 

dagelijks gebruik en kwaliteitscontrole; 

o Het in nauw overleg met stakeholders zorgen voor de doorontwikkeling van de   

procesondersteunende systemen/software w.o. SharePoint, Dynamics 365, 

RecreateX;  

o Het onderhouden van contact en afstemmen met softwareleveranciers;  

o Implementeren, controleren en verantwoorden van regels op het gebied van 

informatie- en documentbeheer (naamgevingsregels; AVG);  

o Optreden als projectleider.  
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Plek in de organisatie  
De afdeling Bedrijfsvoering verzorgt het beheer van bedrijfseconomische zaken, 
financiële- en personeels-/salarisadministratie, automatisering en documentaire 
informatievoorziening.   
De afdeling (totaal 4,96 fte) bestaat uit vier medewerkers financiële administratie, twee 
medewerkers personeelsadministratie, één informatiemanager (nieuwe functie) en één 
systeembeheerder. Voor het ICT-beheer wordt samengewerkt met een extern bedrijf.  
Je valt hiërarchisch onder de controller/ hoofd Bedrijfsvoering.   
  
Dit breng je mee  
 

o Minimaal HBO opleiding op het gebied van informatiemanagement of aantoonbare 
ervaring als informatiemanager   

o Diepgaande functionele kennis Office 365 waaronder SharePoint (inclusief 
documentbeheer toepassingen), Teams en OneDrive. Kennis van Dynamics 365 
en Recreatex is een pré 

o Ervaring met gebruikersondersteuning (op uiteenlopend niveau) en advisering op 
het gebied van informatiemanagement 

o Goed op de hoogte van trends en ontwikkelingen op het gebied van 
informatiesystemen 

o Ervaring op het gebied van data- en informatieanalyse 
o Kan informatiebehoefte vertalen naar praktijkgerichte oplossingen 
o Bekend met wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en 

privacy 
 
Het Centraal Museum wil een diverse organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar je 
geboren bent, waar je in gelooft en van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw 
talent en hoe jij het verschil maakt voor ons bedrijf. 
 
Onze arbeidsvoorwaarden 
Arbeidsvoorwaarden conform de Museum CAO schaal 10 (inschaling is afhankelijk van 
opleiding en ervaring: € 3.099,- tot € 4.053,- bruto op basis van een 36-urige werkweek); 
pensioen ondergebracht bij het ABP. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over de vacature kun je krijgen van Elvira Omerovic, adviseur via  06- 42 
07 73 15 of e-mail eomerovic@centraalmuseum.nl  
 
Solliciteren naar deze functie? 
Wij verzoeken je te solliciteren vóór 4-1-2021. Sollicitatiegesprekken zijn gepland op  
13 -1-2021. Je kunt je sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae per e-mail sturen 
aan informatiemanager@centraalmuseum.nl. 
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