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INLEIDING 

In verband met natuurlijk verloop zijn voor beheerwerkzaamheden en kleine projecten bij de 

gemeente Rotterdam op korte termijn meerdere Oracle EBS ontwikkelaars nodig.  

Beschrijving Cluster  

Het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning is de spil van de gemeentelijke organisatie en 
maakt kaders voor het hele concern. Zij zorgt enerzijds dat het college van burgemeester en 
wethouders de stad kan besturen en de schakel is tussen de burgers, het stadsbestuur en de 
gebieden. Anderzijds is het cluster de schakel met de overige (beleids)clusters op het gebied van 
bedrijfsvoering. ICT, HR, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken, Onderzoek, Financiën, Inkoop en 
Communicatie zijn gebundeld. Zo levert het cluster haar bijdrage die de organisatie nodig heeft bij 
het uitvoeren van haar werk voor de stad. 
  

Het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning biedt vakmanschap en kwaliteit, en speelt flexibel 

in op de vraag. Tegelijkertijd staat de positie van de medewerkers centraal. Bij de gemeente 

Rotterdam krijg je de kans jezelf te ontwikkelen en te werken aan je persoonlijke ambities. Hiermee 

maak je het verschil in een organisatie die werkt voor de stad Rotterdam. 

Omschrijving afdeling  

De afdeling Ontwikkeling & Projecten, onderdeel van het domein IIFO (Informatie, Innovatie, 
Facilitair en Onderzoek), geeft invulling aan de taakgebieden projectleiding, advisering, systeem- 
en softwareontwikkeling en projectondersteuning. 

Omschrijving team  

In het team Oracle EBS ontwikkeling is alle ontwikkeling van de gemeente Rotterdam rondom 
Oracle EBS producten belegd. Binnen dit team worden zowel het beheer als projectactiviteiten 
uitgevoerd. Projectactiviteiten worden voor een deel ingevuld met eigen personeel. In verband met 

natuurlijk verloop zijn we op zoek naar zowel junior als senior ontwikkelaars als uitbreiding van 
het ontwikkelteam. Als junior bieden we je een omgeving waarin je je kan ontwikkelen op het 
gebied van Oracle EBS producten. Als senior kun je meteen aan de slag met het analyseren 
van de bedrijfsdoelstellingen en het ontwerpen, realiseren en implementeren van complexe 
oplossingen. Maar de techniek is volop in beweging. Wij verwachten daarom dat jij jezelf blijft 
ontwikkelen en natuurlijk word je daarbij optimaal gefaciliteerd en word je aangemoedigd ook 
jouw kennis te delen met andere collega's. 

 

ALGEMEEN PROFIEL 



 Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau. 

 Je hebt ervaring met Oracle EBS (bij voorkeur versie 12) 

 Je hebt ervaring met Oracle EBS (bij voorkeur 12c), SQL en PL/SQL. 

 Je hebt ervaring met de tools Oracle Forms Builder, Oracle Reports Builder en Oracle 
WorkflowBuilder 

 Ervaring met OA Framework, Integrated SOA Gateway, XML Publisher of Oracle Apex (v5) 
is een pré. 

 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in zowel Nederlands als Engels 

 Flexibel, teamspeler, stressbestendig, pro-actief, zelfstandig en communicatief sterk. 
 
 


