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JAVA ontwikkelaar
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Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Een ervaren Java-ontwikkelaar die onderdeel wordt van een devops-team, dat als opdracht heeft om services over te brengen naar de Cloud en het
bouwen van nieuwe services. In verband met de complexiteit van het landschap is voor deze opdracht gedegen ervaring nodig van Java-ontwikkeling.
Het team zal software opleveren in een Agile-omgeving via de Scrummethodiek. Gezien de diversiteit van de services die het team bedient, moet dit
een ontwikkelaar zijn met meerdere jaren ervaring. Er wordt dan verwacht van de kandidaat dat hij of zij op alle DevOps rollen, in meer of mindere
mate, inzetbaar is. De nieuwe services die gebouwd wordt, dient gedeployed te worden in een private cloud. Kennis van de Cloud wordt hier gevraagd.
Achtergrond opdracht
Het gaat om een opdracht voor een senior Java Ontwikkelaar in een Agile Scrum/ DevOps omgeving die gebruik maakt van het SOA landschap van het
CJIB. De opdracht heeft de volgende uitdaging:
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- Het ontwikkelen van Java services en user interfaces in een SOA georiënteerd landschap;
- Gebruik maken van Java/J2EE, HTML, CSS, Angular, Javascript, JPA (EclipseLink), JMS (HornetQ), JTA (Atomikos), Databasepost GRESQL, Spring-WS,
Spring MVC, Maven, Jetty, Linux en ondersteunende tooling als Jira, Confluence, Bamboo;
- Cloud ready ontwikkelen (Service discovery, Spring Cloud);
- Monitoren (Splunk, Kibana, Grafana), Profiling, Tuning van een Service.
- ervaring met back-end!
Eisen
OCP of vergelijkbaar
Beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift (5 jaar)
HBO werk- en denkniveau (3 jaar)
Agile/DevOps ervaring (3 jaar)
Ervaring als JAVA ontwikkelaar (3 jaar)
Ervaring met Cloud (1 jaar)
Wensen
Kennis en ervaring met Continuous Delivery tooling (GIT, NodeJS, NPM en Nexus) Ervaring met geautomatiseerd testen (Citrus Framework / Protractor
/ Jmeter) Ervaring met Spring Boot (bij voorkeur het specifiek aanpassen voor een omgeving)
T-shaped medewerker (inzetbaar breder dan alleen in aangevraagd profiel/functie)
Competenties
Analytisch; pro-actief, communicatief en sociaal vaardig.
Aanvullende informatie
Doorleen is niet toegestaan.
Levering door Yellow Friday aan CJIB 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
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