TALENTEER, HRM & Recruitment Consultancy
Mijn opdrachtgever is een innovatieve, onafhankelijke IT-consultancy organisatie gespecialiseerd in
Information Security. Binnen Nederland en België is deze organisatie marktleider op het gebied van
Identity & Access management, naast de diensten op gebied van Information Protection en
Situational Awareness. De specialisten van deze organisatie realiseren succesvolle implementaties,
op zowel projectbasis als detacheringsbasis, in een breed scala van – vaak complexe – organisaties.
Voor deze opdrachtgever in de regio Zaltbommel ben ik op zoek naar een;

Developer / Consultant M/V (fulltime)
De functie van developer / consultant betreft een operationele en tactische rol met aandacht voor
het inventariseren en vertalen van klantwensen en het daaropvolgend toepassen van code ten
behoeve van het ontwikkelen van custom applicaties, websites, koppelingen en aanpassingen aan
bestaande systemen. In het kader van uit te voeren projecten stel je technische ontwerpen op,
ontwikkelt deze ontworpen functionaliteit, test deze en verzorgt de begeleiding van ingebruikname
van het product bij de klantorganisatie. Binnen het technisch implementatieteam voer je situationeel
vakinhoudelijke leiding bij complexe opdrachten.
Je wordt begeleid en opgeleid door senior consultants van opdrachtgever. Kiezen voor deze
opdrachtgever betekent het vergroten van jouw vakinhoudelijke kennis, jouw consultancy skills en
persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast kunt je jezelf ontwikkelen in meerdere aspecten uit het
portfolio: Identity Management, Acces Control, Information Protection en Situational Awareness. De
klantenkring betreft de MKB+ branche en zij zijn actief in de sectoren Finance, Overheid, Industrie,
Onderwijs, Zorg, Chemie en Energie.
Taken in de projecten bestaan uit:
 Functionele eisen omzetten in technische realisatie in lijn met de strategie, gebaseerd op de
toegevoegde waarde voor de klant;
 Legt userinterface vast en test deze op gebruiksvriendelijkheid;
 Programmeert de functionaliteit met gebruik van (verschillende) programmeertalen;
 Stelt documentatie op (o.a. programmacode vastleggen en het schrijven van
gebruikershandleiding);
 Adviseert klanten proactief over softwareoplossingen;
 De projecten worden vaak op locatie van onze opdrachtgevers uitgevoerd. Onze
klantenkring is voornamelijk gevestigd in de Randstad en Noord-Brabant.
Eigenschappen waar je hoog op scoort zijn:
 Analytisch sterk, conceptueel denken;
 Precies, zelfstandig, proactief, creatief, oplossend, pragmatisch;
 Gedreven: ontwikkeling op zowel vakinhoudelijk als persoonlijk gebied juicht u toe! Je haalt
energie uit jouw bezigheden en streeft naar innovatie en resultaat;
 Communicatief sterk en advies vaardig;
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Eisen:
 We verwachten van jou een afgeronde Professionele Bachelor/Universitaire opleiding in de
richting van (technische) Informatica, bij voorkeur aangevuld met relevante certificeringen.
 Je hebt aantoonbare werkervaring/ affiniteit met Identity en Access management (IAM)/
information Protection en je bent begeesterd door .NET, C#, ASP.NET, VB.NET of Visual
Studio. Daarnaast heb je ervaring met object-oriented design, het ontwikkelen van webbased applicaties en de technologieën daarachter: HTML, CSS, MVC.
 Kortom: je kunt steunen op een ruime ervaring als softwareontwikkelaar. Je vindt het een
uitdaging om voor gerenommeerde bedrijven software Protection vraagstukken te vertalen
naar veilige oplossingen, applicaties en code?

Wat biedt deze opdrachtgever jou?
 Een uitdagende rol in het groeiende team van Opdrachtgever;
 Werken met zeer ervaren collega’s;
 30 vakantiedagen
 Premievrij pensioen tot 80% dekking, met de mogelijkheid om extra in te leggen;
 Opdrachtgever werkt volgens Het Nieuwe Werken (indien mogelijk thuiswerken en full- en
parttime mogelijkheden);
 Leaseauto regeling; laptop en telefoon;
 Eigen Academy met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding.

Sollicitaties bestaande uit CV en motivatie kunt u via LinkedIn of via email richten aan TALENTEER ,
HRM & Recruitment Consultancy, ter attentie van;
Erik Pelkmans, Consultant HRM & Recruitment.
Email: epelkmans@talenteer.nl
Telefoon: 06 53587563
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