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Manager Data & ICT

Wat is jouw rol?

 Je gaat werken bij HDI Global NL, onderdeel van een succesvolle, wereldwijde verzekeraar. De ambitie 

in Nederland? De beste zakelijke schadeverzekeraar zijn.

 Je hebt de verantwoordelijkheid voor HDI Global NL en hebt exposure naar het hoofdkantoor in 

Duitsland.

 Je gaat werken in een overzichtelijke organisatie en hebt een strategische, tactische en operationele 

verantwoordelijkheid.

 Je bent eindverantwoordelijk voor Data & ICT voor de gehele organisatie in Nederland en stuurt een 

afdeling van 15 mensen aan. Je bent verantwoordelijk voor zowel ‘run’ als ‘change’.

 Je hebt een ‘data driven’ visie en draagt deze actief uit.

 Je vertaalt relevante ontwikkelingen op jouw vakgebied naar kansen voor HDI Global NL. 



Functie in het kort

 Borgen van de continuïteit van de ICT systemen en goede uitvoering van 

de processen die horen bij het beheren van het ICT landschap.

 Beheren en coördineren van werkzaamheden op diverse 

applicatielandschappen. 

 Plannen van releases en het opstarten van diverse initiatieven om het ICT 

landschap te verbeteren. 

 Zorgdragen voor uitstekende rapportages, dashboards en inzichten 

gebaseerd op data uit verschillende ICT systemen. 

 Aanjagen en bewaken van het verbeteren van de datakwaliteit binnen HDI 

Global NL. 

En verder?

 Het onderhouden van een goede relatie met Duitse collega’s.

 Het verder opzetten en professionaliseren van portfoliomanagement binnen 

HDI Global NL.

 Het coördineren van lopende ICT projecten.

 Het nemen van verdere stappen om datagedreven, strategische, tactische 

en operationele keuzes te maken. 

 Het borgen van het ICT risk & control framework. 

 Het aansturen van een continue delivery proces rondom rapportages & 

data.



Need to haves

 Afgeronde wo opleiding. 

 Relevante werkervaring als leidinggevende van een ICT afdeling.

 Ervaring met projectmanagement.

 Ervaring met datamanagement.

 Kennis en ervaring met BISL/ITIL.

 Kennis en ervaring met IT architectuur. 

 Goede communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van het Nederlands en Engels 

in woord en geschrift.

 Ervaring in de financiële dienstverlening is een pre, maar niet noodzakelijk.

Nice to haves

 Afgeronde opleiding op gebied van ICT of Bedrijfskundige ICT.

 Ervaring in een omgeving waar data een prominente rol spelen in de (toekomstige) 

bedrijfsvoering.



 Zakelijk verzekeren wil leren kennen en de organisatie wil verrijken met je kennis en ervaring 

vanuit andere organisaties.

 Goede communicatieve vaardigheden hebt.

 In staat bent strategisch, tactisch en operationeel succesvol te zijn.

 Een ondernemende instelling hebt en vooruit kunt denken.

 Een goed ontwikkeld analytisch vermogen hebt.

past bij HDI Global wanneer je:

Wanneer ben je succesvol in deze functie?

 Als je binnen HDI Global NL gezien wordt als het gezicht van Data & ICT.

 Als je een sterke relatie hebt met de Duitse ICT collega’s.

 Als je vanuit een heldere architectuurvisie richting geeft aan het neerzetten en onderhouden 

van een goed werkend ICT landschap binnen HDI Global NL.

 Als je het imago van de afdeling BIM & IT binnen de organisatie bestendigt en verder 

verstevigt.

 Als je specifiek bijdraagt aan het plan om een bijna 100% datagedreven organisatie te 

worden.



HDI Global SE is onderdeel van de Talanx Group. HDI Global SE is een 

toonaangevende verzekeraar van commerciële en industriële 

ondernemingen en het MKB. 

In Nederland (vestigingen in Rotterdam en Amsterdam) werken in totaal 

ongeveer 300 mensen, waarvan het merendeel in Rotterdam. De 

organisatie heeft een open bedrijfscultuur met korte communicatielijnen 

en vindt een stimulerende, collegiale werksfeer belangrijk

Business Information Management & ICT

De afdeling Business Information Management (BIM) & IT richt zich op 

ondersteunen van de afdelingen/collega’s binnen HDI Global NL in alle 

facetten van automatisering en datamanagement. 

De afdeling faciliteert de applicaties, infrastructuur en IT hulpmiddelen 

voor HDI Global in Nederland, in nauwe samenwerking met de collega’s 

in Duitsland. De afdeling helpt de organisatie te groeien naar een 

volledig data gedreven organisatie.

Er werken 15 medewerkers op de afdeling BIM & IT. De afdeling bestaat 

uit de teams servicedesk & IT operations en Business Information 

Management (BIM). De manager Data & ICT rapporteert aan de 

Financieel Directeur.

Wie zijn wij?

Rotterdam



Traject en

arbeidsvoorwaarden
Traject

Het traject bestaat uit een selectiegesprek met Whyz Executive Search 

en meerdere selectierondes met vertegenwoordigers van HDI Global NL. 

 Whyz Executive Search voert selectiegesprekken t/m 4 december 

2020.

 De selectierondes bij HDI Global NL vinden plaats tussen 10 en 16 

december 2020.

 Een assessment is optioneel in dit proces.

 Een screening en een referentiecheck zijn onderdeel van het proces.

Arbeidsvoorwaarden

 Een marktconform salaris en de mogelijkheid om 36, 38 of 40 uur te 

werken.



 HDI Global NL website voor algemene informatie

 Over de organisatie HDI Global 

 Jaarverslag 2019

 Talanx Group website

Informatie

https://www.hdi.global/nl/nl
https://www.hdi.global/nl/nl/about-us/the-company
https://www.hdi.global/downloads/NL_nl/20200606%20SFCR%202019%20final%20incl%20QRT.pdf
https://www.talanx.com/en/talanx-group


HDI Global werkt samen 

met Whyz Executive Search 

bij de search voor een Manager 

Data & ICT

Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met:

Pieter Riedstra

06 23 84 45 47
pieterriedstra@whyz.nl

Whyz Executive Search

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Telefoon: 071-7440043

Email: info@whyz.nl

http://www.whyz.nl/
mailto:pieterriedstra@whyz.nl

