
 

Architect Enterprise Resource Management 

Ons aanbod 

Werklocatie: Thuiswerken volgens de RIVM-richtlijnen. Zodra het 

weer mogelijk is dan zal de werklocatie Wilhelminakade 

179 zijn.  

Startdatum: Medio december 2020 

Aantal medewerkers: 1 

Uren per week: 32 

Duur opdracht: 3 maanden 

Verlengingsopties: 2X3 maanden  

FSK: 

Afwijkende werktijden: 

Detavast: 

12 

nvt  

nvt 

Data voor verificatiegesprek: Week 46 

Tariefrange: 90-100 

Verhouding prijs/kwaliteit: 10% - 90% 

 

 

Jouw functie   

Als adviseur maak je voorstellen met betrekking tot beleid, strategie en inzet van Oracle eBS 

voor het concern Rotterdam. Je implementeert deze voorstellen ook. Je signaleert, bespreekt, 

analyseert en beoordeelt relevante ontwikkelingen die van belang zijn voor de beleidsdoelen. 

Je contacten zijn vooral op het niveau van afdelingsmanagement en directie, binnen en buiten 

IIFO. Je ontwikkelt en onderhoudt een relatie- en kennisnetwerk en draagt bij aan de verdere 

professionalisering van het team. 

 

In de rol van architect beschrijf en onderhoud je de EBS / ERP Architectuur voor het concern 

Rotterdam, binnen de kaders van de bedrijfsvoering applicatie architectuur. Je toetst 

wijzigingsvoorstellen aan de architectuur en past de architectuur aan op basis van nieuwe 

ontwikkelingen. Daarbij creëer je binnen en buiten IIFO-draagvlak voor de architectuur. 

 
  



 

Eisen 

 

• Je hebt aantoonbare ervaring met en kennis van de volgende ERP-applicaties: Oracle 

eBS, Oracle Cloud Applications (Fusion) en Oracle Integration Cloud (OIC). 

• Je hebt aantoonbare ervaring met Oracle eBS (R12.2) specifieke ontwikkelingen met 

betrekking tot zowel Finance, Projecten, Inkoop als de Supply chain modules. 

• Je hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het snijvlak van bedrijfskunde en 

informatica, bijv. informatiekunde, of een bedrijfseconomische achtergrond. 

 

Wensen 

 

• Je hebt aantoonbare werkervaring als ERP-architect of als adviseur op het gebied van 

ERP-implementaties binnen de overheid. 
• Je hebt aantoonbaar meer dan 2 jaar ervaring in het adviseren van opdrachtgevers 

over ERP-implementaties. 
• Je hebt ervaring met het opstellen van een applicatiearchitectuur 
• Je bent bekend met het Gemma-procesmodel 

• Je hebt aantoonbare ervaring met alle volgende hulpmiddelen voor het werken met 

architectuur: 

- Methoden (DYA, Togaf) 

- Tools (Bizzdesign Enterprise Studio) 

- Taal (Archimate) 

• Je hebt aantoonbare ervaring met alle onderstaande technische aspecten en kunt 

ontwikkelingen in deze gebieden concreet vertalen in functionele kansen voor de 

gemeente Rotterdam.  

- Mobile ontwikkelingen 

- Enterprise Service Bus toepassingen 

- Cloud ontwikkelingen (OICS) 

- Dataontwikkelingen (bv. Big en Open data; data-analyse) 

- Middleware/ Weblogic 

 

Competenties 

• Je hebt een goed analytisch vermogen 

• Je kunt goed zelfstandig werken 

• Je bent communicatief vaardig 

 

De afdeling 

Het functioneel beheer team is onderdeel van het team CBS 

(ConcernBedrijfsvoeringsSystemen), dit team bestaat uit 30+ medewerkers welke het 

functioneel beheer uitvoeren voor met name Oracle Applications (Oracle ebs), maar ook 

APRO (Betaalverkeer en Imaging) en LIAS (de applicatie welke het plannings- en 

begrotingsproces ondersteunt. Het team CBS ondersteunt alle clusters van de Gemeente 

Rotterdam welke met genoemde applicaties werken.  

 



 

Naast het beheer (gebruikersondersteuning) neemt de afdeling actief deel aan veranderingen 

om de software samen met de organisatie optimaal te laten werken voor de Gemeente 

Rotterdam. 

 

 

Onze organisatie 

Werken voor de gemeente Rotterdam is werken voor een stad die zichzelf steeds opnieuw 

uitvindt. Die bekend staat als innovatief en internationaal. Een stad ook met complexe 

vraagstukken en grote maatschappelijke opgaven. In deze voorhoede werk jij, voor en samen 

met meer dan 620.000 Rotterdammers. Bij zo’n stad hoort een eigentijdse overheid. Wij 

bieden je ruimte en kansen om Rotterdam en daarmee jezelf vooruit te blijven helpen. Met 

arbeidsvoorwaarden die dat mogelijk maken. 

Een stad waar je ruimte ervaart. Bij een organisatie die je vrijheid en verantwoordelijkheid 

biedt. Voor werk waar je uitdaging voelt. Zodat jij en de stad blijven groeien. Voor alle 

Rotterdammers. 

Werken voor IIFO waaronder IT valt betekent dat je voor de grootste gemeentelijke IT-

werkgever in Nederland komt te werken. We zijn ambitieus, vooruitstrevend en innovatief.  

 


