Bedrijfsgegevens

De recruiter

Sogeti Nederland

IreneWoltinge

B.V. (YF)

YellowFriday

Telefoon: +31683648382
E-mail: irene.woltinge@yellowfriday....

Sr Development Engineer - JUSTID
Functie

Sr Development Engineer - JUSTID

Locatie

Den Haag

Uren per week

35 uren per week

Looptijd

14.12.2022 - 30.11.2023

Opdrachtnummer

125169

Sluitingstijd

30.11.2023

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Justid zoekt een proactieve Senior development engineer die graag een bijdrage levert aan een efficiënte, veilige en betrouwbare informatie
uitwisseling binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Als Senior development engineer ben je lid van één van de DevOps teams die zijn samengesteld uit security engineers, operations engineers en test
engineers. Je ontwikkelt software, bedenkt technisch uitvoerbare oplossingen, begeleidt teamleden en stimuleert het optimaliseren van de kwaliteit
van de op te leveren producten.
Binnen het team ben je verantwoordelijk voor het vertalen van de User Stories naar technische oplossingen die binnen de architectuur passen.
Daarnaast draag je zorg voor het verder professionaliseren van onze ontwikkelstraat. Je hebt daarom gedegen kennis van coding conventions, test
driven development, continuous integration / deployment.
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Als Senior .NET Developer heb je kennis van en ervaring met het verwerken van grote hoeveelheden complexe data. Je kunt deze op een effectieve en
efficiënte wijze doorzoekbaar en inzichtelijk maken.
Je werkt nauw samen met de Lead developper / Solution Architect die de grote lijnen van de vernieuwing heeft uitgezet. Verder ondersteun je de
Product owner in het vertalen van de user stories naar wijzigingen.
Achtergrond opdracht
In Nederland wordt voor en achter de schermen gewerkt aan de veiligheid van burgers en ons land. (Bijzondere) Opsporings-, Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten zijn actief om criminele of terroristische activiteiten te voorkomen en personen op te sporen die verdacht worden van een misdrijf.
Het Informatiepunt Bijzondere Opsporingsonderzoeken (IBO) maakt onderdeel uit van de afdeling Opsporing van de Justitiële Informatiedienst.
Samen leveren we een waardevolle bijdrage aan een efficiënte, veilige en betrouwbare informatie-uitwisseling binnen het ministerie van Justitie en
Veiligheid. De afdeling IBO bestaat uit 35 collega’s.
Eisen
- De kandidaat beschikt over min 7 jaar ervaring als .NET C# developer.
- De kandidaat beschikt over 5 jaar ervaring met APS.NET, WCF, WEB API
- De kandidaat beschikt over min 3 jaar ervaring met Elastic, Kibana en NEST(for .NET)
- De kandidaat beschikt over min 3 jaar ervaring met Angular en AngularJS
- De kandidaat beschikt over vijf jaar ervaring met test-driven development middels unit testen
- De kandidaat beschikt over HBO werk en denk niveau
- De kandidaat beschikt over certifering in Microsoft .NET development. (70. serie)
- De kandidaat beschikt over er ervaring met complexe ICT Ketenprojecten (3 jaar)
- Goede beheersing Nederlands en Engels
Wensen
- Kandidaat heeft bij voorkeur een HBO (of master) studie gevolgd (met diploma) in de richting van Informatica, Software Engeneering,etc;
- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Code kwaliteit systemen als SonarQube;
- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met Agile Scrumboard als Team Foundation Server;
- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met migraties van Angular naar AngularJS;
- Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met inrichten Continuous deployment met Team Foundation Server (Azure DevOps).
- Onze ideale collega voelt zich daarnaast thuis in een DevOpsteam, stelt zich proactief op in de samenwerking met andere collega’s binnen de afdeling
en is communicatief vaardig.
-Thuiswerkmogelijkheid is standaard binnen de organisatie. In de inwerkperiode is dit wellicht beperkt. Thuiswerkdagen worden in overleg met team
afgestemd.
Competenties
- Analytisch zeer sterk;
- Resultaat- en oplossingsgericht;
- Zelfstandige persoonlijkheid;
- Samenwerken;
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- Plannen en organiseren;
- Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
- Stressbestendig en flexibel.
Aanvullende informatie
Een aangeboden cv moet de volledige NAW, geboortedatum, het telefoonnummer en het e-mail adres van de kandidaat bevatten.
Werksituatie : Doorlenen is niet toegestaan.
Exclusiviteit is vereist bij acceptatie van een uitnodiging voor intake tot 4 dagen na de intakedatum.

Bekijk opdracht online
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