


 

 

handleidingen en 
scripts voor de 
installatie en het 
gebruik. Waar nodig 
stel je een technisch 
software-ontwerp op. 
Je begeleidt het 
volledige 
voortbrengingsproces, 
waarin je zoveel 
mogelijk 
automatiseert. 

Front-end 
developer 

Deze richt zich op het 
ontwikkelen van 
software binnen een 
sprint met de beoogde 
doelstellingen. In het 
geval van het GPV 
wordt met front-end 
wordt de 
visualisatiekant 
bedoeld. Daar zijn 
verschillende 
competenties voor 
nodig. 
 

Als ontwikkelaar werk 
je in scrumteams 
intensief samen aan de 
ontwikkeling van 
applicaties op basis van 
de requirements. 
Binnen een scrumteam 
voer je regie over 
complexe 
programmeeropdracht
en. Je bouwt en 
onderhoudt 
hoogwaardige 
(deel)applicaties, voert 
unit- en systeemtests 
uit en schrijft 
handleidingen en 
scripts voor de 
installatie en het 
gebruik. Waar nodig 
stel je een technisch 
software-ontwerp op. 
Je begeleidt het 
volledige 
voortbrengingsproces, 
waarin je zoveel 
mogelijk 
automatiseert. 

 
 

 

1,6 
fte’s 

Worden vaak 
gecombineerd 
met de OPS en 
worden dan 
DEV-OPS 
genoemd. 

Software 
tester 

Deze test de software 
die is ontwikkeld in de 
sprints volgen 
geëigende 
testmethoden 
 

handmatig en 
geautomatiseerd 
testen; ·zorgen voor 
een correcte set 
testgevallen voor 
regressietesten; 
·samen met de 
testanalisten bepalen 
wat en waarop er 
getest wordt; ·de 
bevindingen 

je hebt een afgeronde 
hbo-opleiding 
informatica; 

uitstekende kennis van 
meerdere testtools; 

de benodigde 
certificeringen in de 

2 
fte’s 
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vastleggen; ·bijdragen 
aan het automatiseren 
van testen; 
·testgevallen 
onderhouden voor het 
borgen van kwaliteit; 

 

pocket, zoals  
 

kennis en inzicht op het 
gebied van 
testautomatisering en 
softwareontwikkelprocess
en. 

 

Beheerder
-operator 

Deze zorgt voor het 
operationeel houden 
van de ICT omgeving, 
netwerkbeheer, 
verbindingen, cyber-
resiliance etc. 
 

Je waarborgt de 
continuïteit en de 
beschikbaarheid van 
het systeem en de 
applicaties door het 
proactief signaleren 
van storingen binnen 
de omgeving; 
Je onderhoudt en 
installeert 
werkstations, servers, 
netwerkapparatuur en 
bedrijfsapplicaties en 
ontwikkelt de 
bijbehorende 
documentatie; 
Je lost 2e en 3e lijn 
incidenten op; 
Je bent 
verantwoordelijk voor 
het optimaal 
functioneren van de 
ICT infrastructuur; 
Analyseren en 
oplossen van 
problemen; 
Zelfstandig 
voorbereiden en 
doorvoeren van 
changes; 
Onderhouden van 
technische 
documentatie 

 

een HBO ICT- of 
Informatica-diploma; 

ruime ervaring met 
operationeel ICT-beheer; 

ruime ervaring met 
tooling en technieken; 

 

1 fte  
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Informatie
analist 

Deze zorgt ervoor dat 
de operationele vraag 
wordt vertaald in een 
applicatie oplossing.  
 

Daartoe wordt 
verwacht dat je:  

het gesprek aangaat 
met de eindgebruikers 
en hun wensen, eisen 
en behoeften 
inventariseert; 
de verkregen 
informatie analyseert, 
definieert wat nodig is 
en vastlegt in 
bijvoorbeeld user 
story’s; 
spart met je 
stakeholders over de 
gewenste 
functionaliteiten en de 
prioriteit ervan 
(backlog); 
verbetervoorstellen 
opstelt en 
handleidingen voor het 
gebruik van 
(deel)applicaties 
beoordeelt en/of 
schrijft; 
zorgt dat alles binnen 
sprints operationeel 
soepel verloopt; 
samen met je team 
Agile/scrum werkt en 
dit naar een hoger 
niveau wilt brengen; 
gevraagd en 
ongevraagd advies 
geeft aan de product 
owner en je collega’s 
van in het team. 

 

een hbo-diploma 
Informatica of 
vergelijkbaar; 

aantoonbare ervaring als 
informatieanalist, bij 
voorkeur in een complexe 
werkomgeving; 

kennis van actuele 
technieken op het gebied 
van requirements 
engineering (bij voorkeur 
in een  
werkomgeving); 

bij voorkeur ben je 
bekend met 
ontwikkeltools als 

 
 

 en heb je 
affiniteit met de 
technische kant van 
systeemontwikkeling. 

 

1 fte  
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