Vacature

Scouting staat voor uitdaging!
Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee
meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen.
Voor ons team ICT zoeken wij per direct een projectmedewerker

Software ontwikkelaar PHP (m/v)
36 uur per week (100%)

Algemene kenmerken
Scouting Nederland heeft net als grote ondernemingen een eigen ICT-afdeling. In dit geval zijn de
werkzaamheden verdeeld over beroepskrachten en vrijwilligers. De beroepskrachten houden zich
voornamelijk bezig met ontwikkeling, de vrijwilligers onder andere met testen, beheer, trainingen en
helpdesk.
Het project
Scouting Nederland heeft een uitgebreide applicatie in eigen beheer voor de ledenadministratie,
genaamd ‘scouts online’ (SOL). Het team bouwt momenteel aan een nieuwe versie van deze
applicatie in Symfony. Voor de ontwikkeling daarvan zoeken we op projectbasis versterking van het
team.
Werkzaamheden
• Ontwikkelen, implementeren en onderhouden van programmatuur;
• Een bijdrage leveren aan het tot stand komen van requirements- en ontwerpdocumenten;
• Een bijdrage leveren aan gebruikershandleidingen en –instructies;
• Zorgdragen voor eventuele gegevensconversies;
• Ondersteunen van alle voorkomende werkzaamheden die dienen tot een succesvol gebruik van de
applicatie;
Je ressorteert hiërarchisch onder de projectleider SOL 2 en werkt intensief samen met collega’s en
vrijwilligers binnen het team ICT.
Wij vragen
• Hbo werk- en denkniveau
• Kennis van en ervaring met PHP, Symfony, MySQL
• Kennis van Object Oriented Programming
• Kennis van verschillende modelleringstechnieken, waaronder UML
• Kennis van web-applicaties
• Kennis van de Scouting Nederland organisatie is een pre
• Oplettendheid ten aanzien van de afwijkingen, verstoringen en knelpunten die optreden in en
rondom technische infrastructuur
• Kunnen werken met vastgestelde kwaliteitsnormen en conventies m.b.t. het ontwerpen van
geautomatiseerde systemen
• Probleemoplossend/analytisch vermogen voor het interpreteren en oplossen van problemen
• Ordelijk en systematisch werken
• Contactuele vaardigheden bij het oplossen van klachten en het instrueren van gebruikers
• De volgende kenmerken zijn van toepassing: collegiaal, klantgericht, verbindend en
relativeringsvermogen.
• Flexibele instelling.

maart 2020

1

Wij bieden
• Een uitdagend project in een inspirerende werkomgeving met gemotiveerde vrijwilligers.
• Standplaats Leusden.
• In ieder geval een projectaanstelling tot en met 31 december 2020.
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk. Salarisindicatie: schaal 8, van € 2.627,- tot en
met 3.742,- fulltime basis, en een individueel keuzebudget van 16.4%.
Belangstelling?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Twan van de Moosdijk, medewerker
ICT via twan.van.de.moosdijk@scouting.nl. Je kunt je interesse voor de functie kenbaar maken door je
sollicitatiebrief en cv te sturen naar Ruud van Bekkum, HR adviseur, via e-mailadres:
personeelszaken@scouting.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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