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Frontend developer 
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen 

 StandplaatsGouda 

 Uren per week36 

 Maandsalaris€2.554 - €4.106 

 Salarisniveauschaal 10 

 NiveauHBO oude stijl 

 VakgebiedICT 

 Reageren voor6 augustus 

 VacaturenummerDJI_447_18 

 Plaatsingsdatum16 juli 2018 

 DienstverbandVaste aanstelling (eventueel met een proeftijd(Schaal 9)) 

 

Functieomschrijving 
 

Veilige, betrouwbare en innovatieve ICT-oplossingen zijn van groot belang voor het 

ministerie van Justitie en Veiligheid. Het Shared Service Center voor ICT zorgt voor 

geschikte werkplekken, moderne applicaties en een goed functionerende infrastructuur. Als 

frontend developer ben je hier een onderdeel van en werk je met enthousiasme aan de 

ontwikkeling van software. 

Je gaat werken in verschillende projectteams aan diverse applicaties voor klanten binnen het 

ministerie van Justitie en Veiligheid én daarbuiten. De teams zijn multifunctioneel en 

beschikken over verschillende disciplines en kennisgebieden. 

In je functie als frontend developer bouw je mee aan applicaties met robuuste Java-backends 

en responsive frontends. Op dit moment zijn dit vooral webapplicaties met AngularJS 1.7, 
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Vue.js en Bootstrap. Je krijgt de ruimte om tijdens je werk uit te blinken in het onderdeel waar 

jij een expert in bent. 

 

Functie-eisen 
 

 Je beschikt over hbo-/wo-niveau en hebt ervaring met het maken van unit- en end-to-

endtests. 

 Je hebt ervaring met Javascript-frameworks, zoals Angular en Vue.js. 

 Je hebt ervaring met CSS preprocessors – zoals HTMLS, iS, (Twitter) Bootstrap, 

REST, JSON, AJAX en Webpack – en met packagemanagers zoals npm. 

 Je hebt ervaring met Scrum en andere projectmethodes, en kent de ins en outs van iOS 

en MacOS X. 

 Je hebt ervaring met Swift (3), Objective-C en beschikt over kennis van Apple Human 

Guidelines. 

 Je hebt kennis van responsive webdesign en ervaring met versiebeheersystemen 

(waaronder Git), Docker en Jenkins.  

 Je gaat probleemoplossend te werk, bent een echte teamplayer en in staat om goed met 

de klant te communiceren. 

 

Arbeidsvoorwaarden 
 

 Salarisniveauschaal 10 

 MaandsalarisMin €2.554 – Max. €4.106 (bruto) 

 DienstverbandVaste aanstelling (eventueel met een proeftijd (Schaal 9)) 

 Minimaal aantal uren per week36 

 Maximaal aantal uren per week36 

 

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 
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 Solliciteren? Upload je motivatie en cv via de link op www.werkenvoornederland.nl 

of www.mobiliteitsbank.nl. 

 Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of 

(medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of 

mobiliteitsadviseur en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 

 Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 

Meer over de functiegroep 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 is dé ICT-dienstverlener van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie 

van Justitie en Veiligheid. 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. 

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is op dit moment onze grootste opdrachtgever. Buiten 

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

Kinderbescherming, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en 

Justis. Wij hebben de ambitie om de klantenkring binnen het ministerie van Justitie en 

Veiligheid verder uit te breiden. 

SSC-I kent vier stafafdelingen en de directies Ontwikkeling en Vernieuwing, en Beheer. In 

totaal werken circa vijfhonderd medewerkers bij SSC-I. Het merendeel daarvan werkt in 

Gouda, een ander deel in de nevenvestigingen in Zeist en Veenhuizen. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, 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. Justitie en Veiligheid 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. 
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Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen 

Contactpersonen 

Voor meer informatie over deze vacature: 

De heer N. Kampert, Teamleider 

0653969935 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure: 

Shared Service Center DJI, Loket Werving & Selectie 

ssc@dji.minjus.nl 088 07 54321 

Digitaal solliciteren 

Solliciteer snel en gemakkelijk op deze vacature. Een ieder, ongeacht het geslacht, wordt 

uitgenodigd te solliciteren, tenzij anders vermeld. Acquisitie naar aanleiding van deze 

vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Solliciteren 

Vragen en opmerkingen 

Heb je een vraag of een suggestie om WerkenvoorNederland te verbeteren, neem dan contact 

met ons op. 
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