
Finabank geniet sinds haar oprichting in 1991 het vertrouwen van haar cliënten dankzij het persoonlijk contact 
en het specifiek maatwerk. Finabank expandeert sterk door dit vertrouwen van de cliënt en door de inzet van 
een gemotiveerd en professioneel team. Voor de afdeling Internal Audit Department zijn wij nu opzoek naar een 
serieuze en gemotiveerde kandidaat, die een carrière wilt voortzetten.

Manager Information & Communication Technology

Het aansturen van de supervisors en managen van de medewerkers, infrastructuur, processen en systemen van 
de afdeling ICT om de continuïteit en de security van de applicaties en systemen te garanderen. Daarnaast dient 
zorggedragen te worden voor het bijhouden en uitdragen van technologische en bancaire ontwikkelingen op het 
gebied van ICT. Tevens dient aandacht te zijn voor het continu verbeteren van de organisatie, het verbeteren van de 
efficiency en het volgen van nationale en internationale innovatieve ontwikkelingen.

Omschrijving:
1. Het medeopstellen en ten uitvoer brengen van het Finabank Strategieplan, het opstellen en ten uitvoer brengen 
     van het IT Strategieplan en dit vertalen naar een jaarlijks ICT Beleidsplan;
2. Het implementeren en monitoren van de IT componenten binnen het Enterprise Risk and Compliance Framework;
3. Het aansturen van de Informatie- en Communicatie Technologie gerelateerde projecten;
4. Het monitoren van het Informatie- en Communicatie Technologie exploitatie- en investeringsbudget;
5. Het verzorgen van het ICT-leveranciersmanagement en opstellen en bewaken van de SLA’s
6. Het zorgdragen voor het beheer van de ICT applicaties en infrastructuur;
7. Het toepassen, evalueren en bijstellen van de IT governance en processen.

Vereisten:
· Minimaal een afgeronde Mastergraad bij voorkeur Informatica of Bedrijfskundige Informatica.
· Minimaal vijf (5) jaar in ervaring in een leidinggevende functie, bij voorkeur in een Informatie- en Communicatie  
   Technologie omgeving.
· Kennis van de bancaire systemen;
· Kennis van en ervaring met Service Level Agreement (SLA);
· Kennis van ICT architectuur & infrastructuur;
· Kennis van IT governance processen;

Kwaliteiten
· Leidinggevende capaciteiten;
· Analytisch en probleemoplossend vermogen;
· Teamspeler;
· Innoverend vermogen;
· Proactief;
· Accuraat en flexibel;
· Nederlands en Engelse uitdrukkingsvaardigheden in woord en schrift.

Stuur jou sollicitatiebrief voorzien van CV ter attentie van ter attentie van de afdeling Human Resource,
Dr. S. Redmondstraat 59-61 of via email op het emailadres: humanresource@finabanknv.com


