
  

 
 Vacature  - Junior Business & IT Consultant  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil jij met jouw kennis en vaardigheden op het gebied van Business en IT de Nederlandse sociaal 

maatschappelijke sector verder helpen?  

Pas jij in een dynamisch en groeiend bedrijf waarbij kennis hoog in het vaandel staat? 

 

Dan zijn wij op zoek naar jou! Binnen VVA-informatisering zijn we op zoek naar een: 

 

 

Junior Business & IT Consultant – FT (40 uur) 

 

VVA-informatisering 
Wij zijn een onafhankelijk informatiseringbureau met een duidelijke visie; namelijk de 

toonaangevende expert zijn in digitale inspiratie en goedwerkende innovatie voor een duurzame 

impact op mensen en organisaties in Nederland. 

 

Een aantal actuele thema’s waar onze collega’s zich dagelijks mee bezig houden en waarin wij 

onszelf gerust expert in durven te noemen zijn Digitale transitie, Informatiebeveiliging & Privacy, 

softwareselectie en -implementatie, Datakwaliteit & Informatievoorziening en 

Procesoptimalisatie. Onze collega’s staan voor de kernwaarden Flexibel, Innovatief, Deskundig, 

Bevlogen en Verbindend.  

 

Het team 
Ons team bestaat uit ambitieuze collega’s met een brede kennis van de markt en interesse in ons 

vakgebied. Binnen VVA is er veel ruimte voor ondernemerschap. We verwachten veel 

verantwoordelijkheidsgevoel en hebben met elkaar een open communicatiecultuur. We werken 

hard met zijn allen, maar doen ook met grote regelmaat leuke dingen buiten het werk om. 

 

Wat ga je doen? 
Als Junior Business Consultant ben je werkzaam op het snijvlak van organisatie en IT. Dit doe je 

bij verschillende organisaties binnen het sociaal maatschappelijk domein zoals 

woningcorporaties, onderwijs, zorg- of overheidsinstellingen. Jij geeft samen met collega’s 

richting aan de strategie, procesondersteuning, informatievoorziening, applicatieondersteuning 

en ICT infrastructuur voor onze klanten. Daarnaast ben je bezig met de ontwikkeling van 

innovatieve concepten en diensten waarbij jij jouw kennis en creativiteit inzet. Ook houd je je 

bezig met het bijhouden van de nieuwste ontwikkelingen binnen onze interessante vakgebieden 

en spar je over de kennis met je collega’s. 
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Wat neem je mee? 
▪ Een afgeronde HBO/WO-opleiding, bij voorkeur op het gebied van Bedrijfskundige 

Informatica, Information Management of ICT-gerelateerd; 

▪ De drive om je verder te ontwikkelen tot een ervaren professional;  

▪ Affiniteit met de maatschappelijke sector en of onze thema’s is een pre; 

▪ Je bent zelfstandig, kritisch, servicegericht en pakt projecten samen met jouw collega’s met 

beide handen aan 

▪ Je denkt in oplossingen 

▪ Je hebt een open houding 

 

Wat krijg je ervoor terug? 
Een zeer uitdagende en professionele werkomgeving binnen een organisatie waarbij jij je verder 

kan ontwikkelen doormiddel van coaching, trainingen en opleidingsmogelijkheden. Daarnaast: 

 

▪ Een grote, groeiende club van professionele, sociale én gezellige collega’s; 

▪ Een professionele en dynamische organisatie met een open communicatiecultuur en veel 

ruimte voor ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid; 

▪ Afwisselend en uitdagend werk met projecten die een hoog innovatief karakter vragen; 

▪ Een zelfstandige en verantwoordelijke functie 

▪ Compleet pakket aan arbeidsvoorwaarden, zoals een uitstekend salaris, bonusregeling, 

auto, laptop, telefoon, onkostenvergoeding en een pensioenregeling; 

▪ Je werkt hybride, vanuit huis, bij de klant of vanuit ons kantoor in Roosendaal; 

▪ Gezellige teamactiviteiten zoals borrels, uitjes en jaarlijks een inmiddels legendarisch VVA-

weekend! 

 

Interesse? 
Lijkt het jou leuk om jouw kennis en expertise toe te passen binnen onze organisatie? Stuur dan 

jouw CV en motivatie naar b.verdonk@vva-informatisering.nl. Mocht je nog vragen hebben, neem 

gerust contact op via de mail of bel met 06-48715937. Wil je meer weten over VVA? Kijk dan op 

www.vva-informatisering.nl.  

mailto:b.verdonk@vva-informatisering.nl
http://www.vva-informatisering.nl/

