
 

 

Senior Java Ontwikkelaar 
Basisregistraties en Integratie 

Ons aanbod 

Werklocatie: 

Thuiswerkbeleid 

Zuiderparkweg 300 

De opdracht zal conform het huidige Covid-19 beleid niet 

vanuit een gemeentelijk kantoor kunnen worden 

uitgevoerd. Dit kan veranderen indien het beleid wordt 

aangepast.  

Startdatum: Z.s.m. begin mei 2021 

Aantal medewerkers: 1 

Uren per week: 40 

Duur opdracht: 12 maanden  

Verlengingsopties: 

Detavast 

1 x 12 maanden  

Ja, kosteloze overname na 12 maanden eventueel in 

overleg mogelijk 

FSK: 12 

Tariefrange: €85 - €95 

Verhouding prijs/kwaliteit: 25% - 75% 

Data voor verificatiegesprek: 

ZZP: 

Week 17 via MS Teams  

Ja 

 

Is programmeren jouw passie? En wil je voor een wereldstad oplossingen aandragen om de 

burger beter van dienst te zijn en efficiencywinst voor de stad te realiseren? Dan hebben wij 

de perfecte klus voor jou. 

Jouw opdracht 

Je bent onderdeel van een zelfsturend Scrum team dat iedere twee weken software van hoge 

kwaliteit oplevert. Jij voelt je net als alle teamleden verantwoordelijk voor alle aspecten, vanaf 

de vraag tot en met de oplevering in productie. Je bent kritisch, je helpt de klant om zijn 

wensen helder te krijgen, je schrijft clean code die van hoge kwaliteit is, met bijbehorende unit- 

en integratietesten, je ondersteunt zo nodig bij deployments naar productie.  

  

Als vakvrouw/vakman krijg je veel ruimte om jezelf verder te ontwikkelen, omdat "voortdurende 

verbetering" voor ons een belangrijke waarde is. We leren van elkaar door het organiseren en 

bijwonen van code camps en door het uitvoeren van codereviews en samen pairen. 

  

Jouw profiel 

Je hebt al ruime ervaring als Senior Java ontwikkelaar. Heldere communicatie, collegialiteit en 

integriteit staan hoog in ons vaandel en passen ook bij jou. Je kunt actief reageren op vragen 

en problemen en bent daarbij klant- en resultaatgericht. Je werkt zelfstandig, maar bent zeker 

ook een teamspeler. Je hebt het vermogen om collega’s op sleeptouw te nemen om hen ook 

naar een hoger niveau te brengen. Verder ben je communicatief vaardig in woord en geschrift 

en heb je een goede beheersing van de Nederlandse taal. 



 

 

Eisen 

• Je beschikt minimaal over een afgeronde relevante HBO-opleiding (zoals Hogere Informatica 

Opleiding en/of Technische Informatica) of een afgeronde WO Beta studie. 

• Je beschikt over minimaal 6 jaar ervaring als Java ontwikkelaar (senior) opgedaan in de 

afgelopen 8 jaar. 

• Je beschikt over minimaal 4 jaar ervaring met integratie van systemen op basis van Enterprise 

Integration Patterns. 

• Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met Spring Boot opgedaan in de afgelopen 5 jaar 

• Je beschikt over minimaal 4 jaar ervaring met JPA/Hibernate opgedaan in de afgelopen 6 jaar 

• Je beschikt over minimaal 4 jaar ervaring met Webservices / SOA / WSDL / OpenAPI 

opgedaan in de afgelopen 6 jaar 

• Je beschikt over minimaal 4 jaar ervaring met SQL opgedaan in de afgelopen 6 jaar. 
 

Het uitvoeren van een programmeertest is onderdeel van de selectieprocedure. 

  

Wensen 

• Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar met de volgende 

systemen/applicaties: 
- Mule ESB;    

- JBOSS EAP6 en hoger;          

- Spring Boot;    

- JSON/XML/XSLT;        

- Maven;     

- Oracle database 11g/12c;            

- Angular;      

- GIT/ Bitbucket;        

- Jira.      

 

• Je beschikt over kennis van en ervaring met de volgende gemeentelijke processen: 
o Basisadministraties en bijbehorende berichtstandaarden: BRP, BAG, NHR; 
o Zaakgericht werken op basis van de API standaarden “zaakgericht werken”; 
o Digitale financiële administratie op basis van internationale berichtstandaarden.     

De afdeling 

Het Expertisecentrum SysteemOntwikkeling (ESO) is leverancier van het concern Rotterdam 

voor maatwerkoplossingen om de dienstverlening o.a. naar burgers en het bedrijfsleven te 

verbeteren. Het is een kennisorganisatie en partner voor haar opdrachtgevers. ESO ontwikkelt 

software volgens de agile principes met de nieuwste methoden en technieken binnen de 

kaders van de concernarchitectuur. De organisatie telt 25 Java Developers. 

 

 

 

 

 



 

 

Onze organisatie 

Rotterdam vernieuwt zich en dat blijft niet onopgemerkt. Ook internationaal is er volop lof voor 

de manier waarop de stad zich ontwikkelt. Juist hier is je werk interessant en van het grootste 

belang. Waarom? Omdat de veelgeprezen stad ook kampt met grootstedelijke problemen die 

het uiterste van haar medewerkers vragen. 

  

Kun jij dat aan? Denk je breder dan de Nieuwe Maas? En wil jij je sterk maken voor meer dan 

620.000 Rotterdammers? Welkom.  

 


