
  

 

 

Opengevallen functi SSC-I 
Medior 
IT-Specialist Vernieuwing & Innovatie 
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 

SSC-I, locatie Zeist/Soesterberg (Schaal 10 BBRA), 36 uur per week 

 

Functieomschrijving 

Het Shared Service Center ICT (SSC-I) in – een grote ICT-leverancier binnen de Overheid – is op 

zoek naar een medior IT-specialist met een duidelijke focus op vernieuwing en innovatie. 

Wij zoeken iemand die er niet voor terugdeinst om af en toe écht out of de box te denken en met 

de allernieuwste technieken kan omgaan. 

Je maakt deel uit van het Team Specials & Innovatie. Het ene moment ben je bezig met 

ondersteuning van je (junior) collega’s, het oplossen van derdelijns storingen en structurele 

problemen in de beheerde informatiesystemen en de onderliggende infrastructuur, het uitvoeren 

van planmatig onderhoud, om daarna aan de slag te gaan met project- en releasegerichte 

werkzaamheden. De vakkennis die je als medior hebt, deel je binnen je team. De junior 

teamgenoten kunnen rekenen op jouw deskundige begeleiding. Innovatieve diensten hebben 

eigenlijk geen geheimen voor je. Jouw inbreng vormt een wezenlijke bijdrage aan doorlopende 

verbetering, niet alleen aan het tijdelijke beheer van de ontwikkelde diensten, maar ook aan 

vernieuwing in de bestaande dienstverlening. 

Met ons team bouwen wij aan de beste oplossingen. Wij ontzorgen onze klanten, dat zit in ons 

afdelings-DNA. 

 

Functie-eisen 

Jij hebt HBO werk- en denkniveau, kennis van en ervaring met ITIL-processen en –werkwijzen en 

kunt terugkijken op minimaal drie jaar relevante werkervaring op een bepaald expertisegebied. 

Je hebt passie voor ICT-ontwikkelingen en ICT-beheer, je bent gedreven, initiatiefrijk, nieuwsgierig 

en enthousiast. 

Van een medior verwachten we dat je je verantwoordelijkheid neemt en resultaat- en doelgericht 

te werk gaat. Je kunt zelfstandig en projectmatig samenwerken in een team, je bent klantgericht 

en hebt de beschikking over goede adviesvaardigheden, met name overtuigingskracht. 

 

Wil je in deze functie kunnen floreren, dan moet je goed kunnen plannen en organiseren. 

Daarnaast ben je analytisch sterk, communicatief vaardig, een echte teamspeler en 

stressbestendig. Je hebt de ambitie en capaciteiten om op termijn door te groeien naar de senior-

rol binnen het team Je vindt het leuk om jouw kennis te delen met teamgenoten. 

Een wezenlijk onderdeel van je taken is het vastleggen van ontwerpkeuzes en het schrijven van 

werkinstructies voor collega’s. Dat betekent dat jouw kennis up to date moet zijn als we praten 

over gangbare standaarden op het gebied van apparatuur, netwerken, operating systems en 

middlewareproducten. Zonder die kennis kun je dat nooit vertalen naar de klantomgeving. 

De functie vereist natuurlijk nogal wat technische kennis. We verwachten dan ook dat je niet 

schrikt van Red Hat, CentOS, Apache, PHP, MySQL en Opensource implementaties; Microsoft op 

MCSE- of MCITP-niveau; Citrix op CCA- of CCAA-niveau; Scripttalen, bij voorkeur python en andere 

Linux script talen, VBScript en PowerShell; SQL Server, VMware op VCP-niveau; Kubernetes en 

Docker. En we gaan ervan uit dat je certificeringen up to date zijn én blijven; 

En als je kennis hebt van OpenStack, GlusterFS en Lync / Skype for Business is dat ook nog 

meegenomen. We horen graag meer over je individuele specialisme(s). 

 

Team Specials & Innovatie 

Je komt te werken in het team Specials & Innovatie, waar een deel van de integrale 

dienstverlening wordt gerealiseerd. Het team levert de dienstverlening voor onderdelen (producten 

 



 

 

en/of diensten) die nog niet volledig gestandaardiseerd zijn. Wij ontwikkelen en onderzoeken ook 

nieuwe vormen van dienstverlening door de integratie van de nieuwste technieken zoals 

bijvoorbeeld Docker, Skype for Business, AI, VR etc. Denk hierbij ook aan specifieke DJI-

toepassingen zoals Elektronische Monitoring. 

Verder ondersteunt de afdeling de innovatieve activiteiten van SSC-I door onze grote kennis van 

complexe en minder complexe infrastructuren. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor beheer 

tijdens experimentele situaties, zoals bij een PoC/Pilot. 

Wij zijn trots op onze flexibiliteit, onze korte time-to-market bij projecten en op ons hele 

werktraject: vanaf het standaardiseren en tijdelijk beheren van diensten tot aan de overdracht aan 

de beheerorganisatie. 

 

Over SSC-I 

SSC-I is dé ICT-dienstverlener van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie  

en Veiligheid. In totaal werken circa 450 vaste en plm. 125 externe medewerkers bij het SSC-I. 

Het merendeel daarvan werkt in Gouda, een ander deel in de nevenvestigingen in 

Zeist/Soesterberg (jouw beoogde standplaats) en Veenhuizen. SSC-I in Gouda kent vier 

stafafdelingen en de directies Ontwikkeling & Vernieuwing en Beheer.  

De regieorganisatie van DJI, Directie Informatisering (DI) is op dit moment de voornaamste 

opdrachtgever, waardoor DJI de grootste klant van SSC-I is. 

SSC-I ontwikkelt, bouwt, implementeert en beheert ICT-werkplekken, applicaties en infrastructuur 

voor meer dan 20.000 gebruikers. Door de jarenlange ervaring binnen het veiligheidsdomein van 

de Rijksoverheid, zijn wij gespecialiseerd in veilige, betrouwbare en innovatieve ICT-oplossingen. 

Buiten DJI bedienen wij diverse klanten binnen het veiligheidsdomein, zoals de Raad voor de 

Kinderbescherming (RvdK), de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V), de Immigratie- en 

Naturalisatiedienst (IND) en Justis. Wij hebben de ambitie om de klantenkring binnen het 

ministerie van Justitie en Veiligheid verder uit te breiden. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Salarisniveau:          Schaal 10 BBRA. Min. € 2519 - Max. € 4049 (bruto per maand) 

Minimaal aantal uren per week:   36 

Maximaal aantal uren per week:  36 

Contractduur:          Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd) 

Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek. 

 

Overige arbeidsvoorwaarden 

Een consignatiedienst maakt onderdeel uit van de werkzaamheden. 

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 

13e maand. SSC-I hecht sterk aan jouw persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt 

daarvoor tal van mogelijkheden. Tot jouw secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer 

maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra 

verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een 

aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. 

 

Bijzonderheden 

Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als VWNW- of (medisch) herplaatsing 

kandidaat? Voeg dan een voordracht van jouw leidinggevende of mobiliteitsadviseur én een kopie 

van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

 

Nadere informatie  

Meer informatie over de vacature kun je krijgen bij  Duncan Hulstede, (wnd.) teamleider Specials & 

Innovatie,  0622790760 of D.Hulstede@dji.minjus.nl 

mailto:D.Hulstede@dji.minjus.nl


 

 

Meer informatie over de sollicitatieprocedure haal je bij Werving & Selectie 

Werving&Selectie@dji.minjus.nl  
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