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29.11.2022

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
"Het programma RijksZaak (DICTU) is op zoek naar een senior engineer met ruime ervaring met en zelfstandigheid op het gebied van
performancetesten. Hij/zij voert ad hoc performancetesten uit op (ketens van) applicaties en bouwt mee aan generieke oplossingen om
performancefeedback en trendwaarnemingen in het voortbrengingsproces van teams te realiseren. De engineer is goed in staat om onze producten en
diensten actief uit te dragen bij klantteams. De werkwijze van het ontwikkelteam is DevOps. Enige ervaring met DevOps denken en werken is
belangrijk.
Werkveld bestaat uit klantprojecten, startend met de RijksZaak implementatie bij de KVK (Kamer van Koophandel). Veel samenwerking met haar ictpartner. Werkgebied is Utrecht/Groningen."
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Achtergrond opdracht
Binnen het programma RijksZaak heeft men een standaard applicatiedienst voor zaakgericht werken ontwikkeld. De dienst is ontwikkeld op basis van
de producten Pega en Alfresco. Vanuit Zwolle opereert een centraal team (de 'Basisdienst') dat het casco systeem beheerd en onderhoud en middels
diverse implementatietrajecten worden aansluitingen gerealiseerd voor verschillende overheidsorganisaties (de 'Klantprojecten').

Eisen
TMAp of ISTQB
Enige ontwikkelervaring (bv Java, Javascript, Python, PHP, Yaml)
Aantoonbare ruime ervaring met performancetesten (Neoload of evt. vergelijkbare tools). (2 jaar)
Aantoonbare ervaring met gebruik van CI tooling als Jenkins en GitLab (of vergelijkbare tools). (2 jaar)
Aantoonbare ervaring met DevOps, Agile-scrum (2 jaar)

Wensen
Van de consultants wordt verwacht dat ze conform de RijksZaak architectuur en richtlijnen werken
- Goede beheersing Nederlandse taal in woord en geschrift
- Ervaring binnen overheidsorganisaties
Enige ontwikkelervaring (bv Java, Javascript, Python, PHP, Yaml)

Competenties
nitiatief - flexibiliteit - samenwerken - stressbestendig - communicatief - resultaat - gestructureerd.
Additionele competenties:
• Onafhankelijk oordeel
• In staat om in communicatie te switchen in taal en terminologie naar verschillende doelgroepen
• Proactieve houding ten aanzien van helder krijgen van uitgesproken en niet uitgesproken verwachtingen
• Proactief informerende houding (verwachtingsmanagement) "
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