PROFIEL

WERKZAAMHEDEN

Wij zijn op zoek naar een ervaren
ontwikkelaar met WSO2 specialisme die een
sleutelrol kan spelen in de verdere
ontwikkeling van een complexe,
bedrijfskritische applicatie voor een
opdrachtgever.

•

Het raakt de volledige operationele
levenscyclus van de processen die de
organisatie uitvoert en is één van de
hoekstenen van hun dagelijkse werk.
Je kunt deel uitmaken van deze spannende
reis!
We brengen dit voor onze opdrachtgever
graag onder de aandacht en komen dan ook
graag met je in contact.

•
•
•
•
•

BEN JIJ?

•
•
•

CONTACT
•
•
Stuur je reactie met CV en toestemming
voor werving en selectie naar
info@servicesupport.nl.
Voor vragen www.servicesupport.nl of kun
je bellen naar 0183-625433.

Om succesvol te zijn is de volgende achtergrond,
persoonlijke vaardigheden en houding essentieel in de rol.
Zeer gemotiveerd, ondernemend, uitstekende teamspeler,
ook in staat om vanaf de start autonoom te werken.
Uitstekende presentatie- en communicatieve vaardigheden in
het Engels (schriftelijk en mondeling)
Communicatieve vaardigheden van klant versus team
Flexibel en pragmatisch Resultaatgericht; ambitie om te
stimuleren en succes te creëren
Bereid om te werken vanuit klantlocatie (in het midden van
Nederland)

•
•

•
•
•

HBO, Universitair geschoold of beschik je over gelijkwaardige
kennis met minimaal 6+ jaar werkervaring?
Goed in analyse- en probleemoplossende vaardigheden?
WSO2 gecertificeerd met Minimaal 3+ jaar praktijkervaring
in WSO2?
Ervaren in WSO2 API Management?
Praktische ervaren met het ontwerpen en ontwikkelen van
high volume web services met behulp van API-protocollen en
gegevensindelingen (REST, JSON, SOAP & XML)?
Ervaren en heb je kennis van Jenkins- en CI-tools om
ontwikkel-, bouw- en implementatietools te automatiseren?
Ervaren in Integratie met behulp van WSO2 Product Stack
(API Manager 2.6/3.x, Enterprise Integrator 6.5 en Identity
Server 5.7.0)?
Ervaren in programmeertalen: Java, JavaScript?
Ervaren met het implementeren van API's in WSO2 EI en Onboarding API's in WSO2 API Manager?
Ervaren met agile (SCRUM) teams dan is dat een pre?

WIJ ZORGEN VOOR
•
•
•
•

Een contact met onze opdrachtgever voor
Een fulltime functie in een professionele werkomgeving;
Een marktconform salaris;
Goede arbeidsvoorwaarden met ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling met cursus of training.

