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Software-architect 
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen 

 Standplaats Gouda 

 Uren per week 36 

 Maandsalaris € 3.511 - € 5.219 

 Salarisniveau schaal 12 

 Niveau Master / doctoraal 

 Vakgebied ICT 

 Reageren voor 6 november 2017 

 Vacaturenummer DJI_500_17 

 Plaatsingsdatum 20 oktober 2017 

 Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd) 

 

Functieomschrijving 

Het ICT-landschap is continu in beweging. Daarom legt SSC-I de basis voor een 

professionele en flexibele ICT-organisatie. Als proactieve software-architect met een hands-

on-mentaliteit ontwikkel jij nieuwe applicaties. En je zorgt voor vernieuwing van de 

informatievoorziening van de Dienst Justitiële Inrichtingen. 

Je werkt als software-architect op het snijvlak van functionele analyse van het 

applicatiedomein en de vertaling van requirements (use cases en user stories), naar 

oplossingen op basis van onder meer Java en webtechnologie. Je werkt hierbij nauw samen 

met de betrokken software-engineers, lead developers, informatieanalisten, testers, product 

owners, projectmanagers, enterprise-architecten en natuurlijk de klant. 

Je hebt een adviserende en coachende rol binnen het ontwikkelteam en je bent onder meer 

verantwoordelijk voor het schrijven en onderhouden van het Master SAD. Het ontwikkelen 
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van nieuwe applicaties gebeurt volgens de RUP op Maat of Scrum-methodiek. Steeds meer 

houdt het ontwikkelteam zich bezig met de ontwikkeling van applicaties voor andere klanten 

binnen de Rijksoverheid, waarbij de focus ligt op het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Je werkt zelfstandig en bent proactief. Je denkt mee in de ontwikkeling van de afdeling en 

komt met voorstellen om de efficiency en effectiviteit van ontwikkeltrajecten te verbeteren. 

Daarnaast ondersteun je software-engineers in het zich eigen maken van nieuwe 

technologieën en frameworks. Een hands-on-mentaliteit komt daarbij goed van pas. Je neemt 

deel aan overleggen en overlegt met de teamleider over technische vraagstukken. 

 

Functie-eisen 

 Je hebt wo-niveau en vijf tot tien jaar relevante werkervaring. 

 Je hebt ruime kennis van en ervaring met Java- / JEE-platformtechnologie, 

internetapplicatietechnologie (SOAP, REST en XML Webservices) en browser- / 

webapplicatietechnologie (HTTP, HTML, CSS, Javascript). 

 Je hebt ruime kennis van en ervaring met enterprise-applicatiearchitectuur, enterprise-

applicatie-integratie, service-oriented architectures, databases, datawarehouse, master 

data managementsystemen en authenticatiemechanismen, zoals OAuth en SAML, met 

backendkoppelingen en met het ontsluiten van RESTful-services. 

 Je hebt bij voorkeur ervaring met Agile-methodieken (RUP en Scrum). 

 Je bent klantgericht, beschikt over analyserend vermogen en bent oplossingsgericht. 

 Je kunt goed samenwerken en bent integer. 

 Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

 Salarisniveau schaal 12 

 Maandsalaris Min € 3.511 – Max. € 5.219 (bruto) 

 Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd) 

 Minimaal aantal uren per week 36 

 Maximaal aantal uren per week 36 

 

Overige arbeidsvoorwaarden 

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten 

dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en 

loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire 

arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder 

voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding 

woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen. 

 

 



Bijzonderheden 

 Solliciteren? Upload je motivatie en cv via www.werkenvoornederland.nl of 

www.mobiliteitsbank.nl. 

 Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als (medisch) 

herplaatsings- of Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Voeg dan een voordracht van 

leidinggevende of mobiliteitsadviseur en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je 

sollicitatie. 

 Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering  

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het 

maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men 

inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid. 

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid » 

Meer over jouw toekomstige afdeling 

SSC-I legt de basis voor een professionele en flexibele ICT-organisatie, waarbij we in de rol 

van systeemintegrator de regie voeren over zowel interne als door SSC-I extern belegde 

vernieuwingsopdrachten. Indien nodig kunnen we opschalen vanuit collega-organisaties of 

vanuit de markt. Hiermee speelt SSC-I ook in op de totale vernieuwing van de 

informatievoorziening van DJI. 

Directie Ontwikkeling en Vernieuwing 
De directie Ontwikkeling en Vernieuwing zorgt voor de verandering en vernieuwing van het 

ICT-landschap. De directie bestaat uit drie afdelingen: Innovatie, Connectiviteit en 

Veiligheid, Ontwikkeling en Projecten, en Tijdelijk Beheer Specials en Innovaties. 

Afdeling Ontwikkeling en Projecten 
De afdeling Ontwikkeling en Projecten kent twee hoofdsporen: het ontwikkelen van software 

in de breedste zin van het woord en het uitvoeren van projecten. De ontwikkelafdeling bestaat 

uit ontwikkelteams, een testteam en een team informatieanalisten, met ieder hun eigen 

doelstelling en dynamiek. Productiviteit en kwaliteit zijn de succesfactoren. De teams zijn 

samengesteld op basis van specialisatie. 

Team Ontwikkeling 
De twee teams Ontwikkeling houden zich bezig met de technische specificatie en de realisatie 

van de codering en opleveringen naar de testomgeving en de gebruikers- en 

acceptatieomgeving. De teams bezitten specialistische kennis op het gebied van Java/Oracle, 

Progress en Business Intelligence. De ontwikkelteams bestaan uit 24 interne ontwikkelaars 

met verschillende expertisegebieden. Daarnaast huren we ook specialisten in, als de projecten 

hier om vragen. In totaal kan het aantal ontwikkelaars en projecten daardoor wisselen, 

afhankelijk van het werkaanbod. 

https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw#/542


Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële 

Inrichtingen 

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook 

aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt 

en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. 

Dienst Justitiële Inrichtingen 
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van 

vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van 

mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 72.000. We bieden hun de kans om 

een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 13.000 

collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en 

detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met 

zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo 

bijzonder. Want recht raakt mensen. 

Contactpersonen 

Voor meer informatie over deze vacature: 

De heer N. Kampert, teamleider 

06-53969935 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure: 

Shared Service Center DJI, Loket Werving & Selectie 

werken@dji.minjus.nl088-0754321 
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