Domein architect

Voor mijn klant in Zuid Holland ben ik op zoek naar een domein architect.
Jij maakt deel uit van een IT omgeving waar agile werken de standaard is. Met jouw verfrissende
ideeën en lef zorg je ervoor, dat er een duidelijke roadmap komt voor het primaire proces van deze
klant. Met jouw kennis van moderne architectuur en van de laatste technische ontwikkelingen,
stimuleer en realiseer je innovaties en optimalisaties. Zo wil mijn klant komend jaar bijvoorbeeld de
digitale werkplek vereenvoudigen en moderniseren. Dit vraagt om het aanjagen en uitdragen van
een sterke, haalbare visie op de toekomst.
Als ervaren domein architect, ben je tevens verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de
architectuur van de hulpverleningsketen. Je denkt na over zaken als “IT-as-a-service” met 24/7
beschikbaarheid als één van de uitdagingen.
In overleg met de enterprise architect, definieer je ontwikkelrichtlijnen, waarbij je de producten,
diensten en interfaces een duidelijk plek geeft. Dit helpt in het kiezen voor robuuste
oplossingsrichtingen.
De samenhang tussen IT en en hun primaire proces draait niet zonder jou. Je werkt als domein
architect aan applicaties, die fundamenteel van levensbelang kunnen zijn, maar ook aan
vernieuwende apps.
Jij bent van belang
Deze rol brengt pittige uitdagingen met zich mee! Zij verwachten dat je buiten de gebaande paden
denkt en daarin anderen kunt meenemen en overtuigen. Zelfs als dat betekent dat er ‘heilige huisjes’
omver moeten. Je krijgt veel ruimte en vrijheid om met jouw visie, hun primaire proces naar een
hoger plan te tillen. Denk jij dat iets beter kan of moet? Heb je daarvoor behoefte aan een andere
techniek? Er staat je niets in de weg om impact te maken op ons applicatielandschap en de diensten
van deze innovatieve organisatie. Kwaliteit van het werk en je drive om mensen te helpen, zijn daarin
de belangrijkste vereisten.
Zij bieden je een innovatieve werkomgeving die gekenmerkt wordt door plezier, vrijheid en
ontwikkeling.

Het bruto maandsalaris ligt, afhankelijk van je ervaring, tussen € 3250 en € 5700
daar bovenop ontvang je een eindejaarsuitkering van 5,58 %, een bijdrage in je reiskosten en een
internetvergoeding. Uiteraard zorgen zij ook dat je pensioen goed wordt geregeld.
Om je te kunnen blijven ontwikkelen, heb je bij deze klant volop trainings- en
opleidingsmogelijkheden.

Naast 25 verlof- en 13 ADV-dagen per jaar (op basis van fulltime contract) kun je sparen voor extra
verlof. Bovendien bieden zij je veel vrijheid om je werktijden zelf in te delen.

INTERESSE? Stuur je cv naar Remko Boel. remko@scophiusrecruitment.nl

