Bedrijfsgegevens

De recruiter

Cegeka Consulting

VincentMast

B.V. (YF)

YellowFriday

E-mail: Vincent.Mast@yellowfriday.nl

Functioneel Ontwerper
Functie

Functioneel Ontwerper

Locatie

Apeldoorn

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

17.07.2022 - 30.12.2022

Opdrachtnummer

112939

Sluitingstijd

30.12.2022

Rolomschrijving en taakafspraken
Op deze vacature mogen geen zzp'ers en DGA's worden aangeboden. We kunnen desgewenst wel payrolling regelen.
Opdrachtomschrijving:
We zijn op zoek naar een senior ontwerper (zowel front-end als back-end) Java die het leuk vindt om te werken binnen een hecht scrumteam, waarbij
je ook het werk van andere teamleden kan overnemen/ondersteunen. Je zorgt voor een goede en intensieve afstemming met de andere ontwikkelaars
en testers staat in nauw contact met de andere teams, productowner, business analisten, architecten en gebruikers. Je ontwerpt en bouwt/test aan
nieuwe functionaliteit en adviseert over de architectuur van de applicatie.
Als ontwerper analyseer je de vragen vanuit de business, laat de voor- en nadelen van de mogelijke scenario’s zien, en werk je features uit naar
userstories, ontwerpen en functionele constructies voor de applicatie waarvoor je samen met je team verantwoordelijk bent. Daarnaast analyseer en
ontwerp je gegevensmodellen.
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Achtergrond opdracht:
Integratie Business Services (IBS) heeft als missie het voortbrengen en leveren van herkenbare IT-oplossingen voor de business van de Belastingdienst.
Hierbij worden generieke en specifieke voorzieningen geïntegreerd tot compleet werkende IT-oplossingen. De afdeling IBS Vennootschapsbelasting en
Dividendbelasting (VPB en DIV) zorgt voor architectuur, ontwikkeling, bouw, test, integratie, (gebruikers)documentatie en inzet van applicaties binnen
de keten. Binnen de keten spelen veel zaken, zoals vernieuwing, verservicing (SOA) en voldoen aan (europese) regelgeving, waardoor het werkaanbod
zeer divers is. Voor de VpB moet een nieuwe IT ondersteuning (landschap) gerealiseerd worden, dit zal een combinatie zijn van java voor het
kantoordeel, transactie deel in Cobol en Java, business rule management met behulp van Blaze (van IBM), en besturing m.b.v. BPM (van IBM). Samen
met de andere teams zal om een geintegreerde oplossing voor de gebruikers gerealiseerd moeten worden.VpB bestaat uit een aantal ICT-services die
jaarlijks 30 miljard euro opbrengt voor de schatkist van Nederland, het systeem levert dus een substantiële bijdrage aan de BV Nederland.Wij werken
conform SAFE met 8 scrumteams (4 Cobol teams en 4 Java teams) in een kadans van 2 weken per sprint en 5 sprints per Program Increment met
aansluitend een IP sprint.
Eisen:
1.) Proces Modelleren en Analyseren: Je hebt ervaring met de modelleertalen en -technieken Business proces management notation (BPMN),
ArchiMate, BOA
2.) Bedrijfsregels modelleren: Je hebt kennis en ervaring met gegevens analyse & ontwerp
3.) FUNCTIONEEL ONTWERP / STARTARCHITECTUUR: Je hebt HBO werk- en denkniveau en een diploma in een voor de functie relevante richting;
4.) FUNCTIONEEL ONTWERP / STARTARCHITECTUUR: aantoonbare en relevante werkervaring in een soortgelijke functie; Je hebt ervaring met
functioneel ontwerpen.
5.) FUNCTIONEEL ONTWERP / STARTARCHITECTUUR: Je hebt ervaring met serviceontwerp en SOA-architectuur en je hebt bij voorkeur meegedraaid in
een traject waarbij de ontwikkeling van services een rol speelden.
6.) Je hebt ervaring met agile/scrum werken en kennis van de concepten en werkwijzen binnen het SAFe-model: (3 jaar)
7.) Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring als functioneel ontwerper: (3 jaar)
8.) Je hebt bij voorkeur ervaring met de volgende tools: Jira, Confluence, bitbucket, Bizzdesign Enterprise Architect: (3 jaar)
9.) Je hebt ervaring met use case-beschrijvingen, userstory’s, features en epics.: (3 jaar)
Wensen:
We verwachten van je, dat jij jezelf verder ontwikkelt en de ontwikkelingen rond het vakgebied volgt. Jij organiseert je eigen werk zodanig, dat dit ook
eenvoudig door je teamgenoten kan worden opgepakt. Je kunt goed samenwerken met collega's, zowel binnen als buiten je team. Je bent creatief,
flexibel en je bent communicatief vaardig. Je bent in staat om je collega's te overtuigen en je ontwerpoplossingen uit te leggen.
Tenslotte verwachten we van je, dat jij zelfstandig kunt werken en initiatief neemt wanneer dat nodig is.
Competenties:
Proactief, samenwerkingsgericht, flexibel, analytisch, communicatief vaardig, gericht op kennisdeling/ -overdracht/-borging.
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We vragen dan ook om een ‘T-shaped professional’ of dat wil worden. Er wordt dus van je verwacht dat jij ook de andere disciplines binnen het team
kan en wil assisteren waar nodig.
Het is een pre als je ook kan ontwikkelen in Java en JEE, angular of als kan testen van de software binnen het team.
Aanvullende informatie:
Doorleen is niet toegestaan.
Levering door Yellow Friday aan de Belastingdienst geschiedt via Cegeka.
Hier is geen sprake van ketenvorming/doorleen, want Yellow Friday heeft de aanbesteding samen met Cegeka uitgevoerd en is formele
onderaannemer. Yellow Friday verzorgt de werving van extern personeel als er binnen Cegeka geen eigen medewerkers beschikbaar zijn.

Bekijk opdracht online
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