
   

 

 

 

 

 

 

               FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 N.V. Nederlandsch Octrooibureau (NLO) 

 manager ICT  
 
 Strategisch business partner 

 
 
Standplaats: Den-Haag,  hoofdkantoor is standplaats 
 

 
1. NLO 
 
NLO is met ruim 200 medewerkers één van de grotere en toonaangevende adviesbureaus voor de 
Intellectuele Eigendom (IE) in Europa. Al 133 jaar beschermt NLO de innovaties en merken van haar 
klanten. De ruim 80 octrooi-, merken- en modellengemachtigden ondersteunen klanten met o.a. 
strategisch IE-advies. Nauwe samenwerking met de klant (multinationals, MKB, start-ups en 
kennisinstituten) staat daarbij voorop. Naast het hoofdkantoor in Den Haag heeft NLO vestigingen in 
Amsterdam, Ede, Eindhoven, Gent en Mechelen. Expertise, teamgeest en creativiteit zijn belangrijke 
waarden. De cultuur van de organisatie is te omschrijven als down to earth en de werksfeer als prettig. 
 
Naar de website: https://www.nlo.eu 
 
Plaats in de organisatie 
Rapporteert aan de director operations en geeft leiding aan de afdeling ICT. De business unit 
Operations, Staff&Support heeft circa 80 medewerkers en bestaat uit de afdelingen Operations, 
Finance, ICT, HR & Facilities en Marketing & Communicatie. Aansturing geschiedt via 5 teammanagers. 
De ICT afdeling kent 13 eigen medewerkers en omvat Informatiemanagement, Technisch- en 
Functioneel beheer en 1e lijn Front Desk. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van diverse externe 
partijen voor ontwikkeling en beheer van diverse (kern)applicaties, security en infrastructuur.  
 
 
2.  FUNCTIE 
 
Verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en regie van het ict en information security beleid 
binnen een Demand & Supply model. Overzien van bedrijfsprocessen en het middels een 
architectuurplan inspelen op de behoeften van gebruikers en het toezien op resultaten van 
leveranciers. Tevens verantwoordelijk voorde kwaliteit en innovatie van de ICT processen en de 
continuïteit van de gebruikte applicaties en technische en telecom infrastructuur van NLO. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nlo.eu/


   

 

 

 

 

 

 

 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
Leiding en management  

 Geeft leiding aan de eigen afdeling door: 

- planning, verdeling en controle van de werkzaamheden. 

- het adviseren en ondersteunen bij dagelijkse werkzaamheden en problemen. 

- periodiek werkoverleg en het fungeren als aanspreekpunt bij eventuele problemen. 

- het opbouwen en onderhouden van kennis van de procedures binnen de afdeling. 

 Bewaakt de kwaliteit en resultaten van de werkprocessen en streeft naar optimalisering hiervan.  

 Voert personeelsmanagementtaken uit en bevordert de zelfstandigheid en de ontwikkeling van 

de medewerkers. 

 Stelt een jaarplan inclusief begroting op voor de eigen afdeling, vertaalt het vastgestelde jaarplan 

naar doelstellingen voor de eigen afdeling en medewerkers en informeert hen hierover. 

 Bewaakt de uitvoering en voortgang van het plan en stuurt bij waar nodig.  

 Zorgt voor adequate communicatie met de andere afdelingen en teams.  

 Draagt zorg voor een juiste bezetting van de afdeling. 
 
Beleid  

 Stemt informatiseringbehoefte af en vertaalt dit naar technische IT oplossingen en 

automatiseringsbeleid. 

 Doet concrete voorstellen aan de directie ten aanzien van te ontwikkelen, te vernieuwen of te 

verbeteren informatiesystemen en daartoe behorende procedures en investeringen. 

 Verantwoordelijk voor het security beleid en de implementatie van dit beleid en zorgt ervoor dat 

er wordt voldaan aan wet- en regelgeving. Adviseert de directie in gevallen wanneer dit nog 

ontoereikend is. 

 
Automatisering  

 Adviseert over de ICT infrastructuur en draagt zorg voor de continuïteit, integriteit, beveiliging en 

toegankelijkheid van de systemen en applicaties. 

 Draagt zorg voor de kwaliteit van de processen op ICT-gebied. 

 Zorgt voor voldoende deskundigheid intern voor de bedrijfs-kritische applicaties. 

 Is verantwoordelijk voor inkoop, contacten met leveranciers en kwaliteitsbewaking van geleverde 

diensten en producten op het gebied van ICT. 

 Stelt periodieke verslaglegging op en maakt analyses aan de hand van kengetallen. 

 
Projectwerkzaamheden  

 Leidt zelfstandig ICT projecten en is verantwoordelijk voor het projectresultaat in termen van 

planning, benodigde resources, kwaliteit en budget. 

 Neemt op afroep deel aan commissies en overleggen en levert expertise op ICT gebied. 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

 

 
4. PROFIEL 
 
Kennis en ervaring  

 Bij voorkeur WO dan wel HBO opgeleid/ werk- en denkniveau, bijvoorbeeld opleiding richting 

informatiemanagement. 

 Relevante werkervaring in een ICT omgeving. 

 Ervaring in het managen van grotere ICT projecten en ervaring met change management. 

 Aantoonbare leidinggevende capaciteiten en ervaring. 

 Kennis van recente trends, ontwikkelingen en technieken op ICT gebied. 

 Kennis van ontwikkeling- en beheer van operationele IT systemen, document management 

systemen, kantoorautomatisering en telecommunicatie. 

 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. 
 
Resultaatcriteria  

 Optimaal functionerende automatiseringssystemen. 

 99,9% beschikbaarheid van bedrijf kritische systemen. 

 Realisatie van het IT meerjarenplan (“enterprise architecture”) en het daaruit afgeleide jaarplan. 

 Tevredenheid medewerkers binnen kantoor met de dienstverlening ICT. 

 Continuïteit en kwaliteit bezetting. 

 Ontwikkeling en tevredenheid medewerkers. 

 Effectieve en kostenefficiënte realisatie van projecten. 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Adviesvaardigheden.  

 Analytisch vermogen. 

 Coachen en delegeren. 

 Innovatief vermogen en veranderbereidheid. 

 Creativiteit. 

 Leidinggeven. 

 Plannen en organiseren. 

 Resultaatgerichtheid. 

 Werkt gestructureerd en behoudt overzicht 

 Bedreven in stakeholder management   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

 

6. NLO BIEDT U 
 

 
NLO biedt uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en een zeer prettige 

werkomgeving.  
 
 
 

   
 CONTACT 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
mr. Erik Batenburg 
senior consultant regio West 
06-12479826 
 


