IT-Architect (40 uur)
Dit is de functie die je uitvoert

Als IT-Architect ben je eindverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het beheersplatform voor
verkeersdata. In het beheersplatform wordt alle data verwerkt voor beheer en onderhoud van
verkeersborden langs de Nederlandse wegen.
Je maakt deel uit van het team op ons hoofdkantoor in Rijswijk stuurt developers aan en werkt samen
met directe collega’s zoals IT’ers, data scientists, data quality & pipeline manager, data operators, etc,
om de functionaliteit van het platform verder uit te breiden en te optimaliseren.
De ideale kandidaat is iemand die niet alleen analytisch, maar ook oplossingsgericht is. Je kunt de brug
slaan van vraagstukken van onze klanten naar systeemontwerp. Je bedenkt oplossingen die passen
binnen het bestaande IT-framework of ontwerpt en ontwikkelt aanpassingen aan het IT-framework. Je
hebt een creatieve geest en bent in staat om conceptueel te denken en dit in opdrachten te vertalen.

Vereisten
HBO/WO werk- en denkniveau (Software Engineering, (Technische) Informatica of soortgelijk);
Aantoonbare ervaring met programmeren en succesvole aflevering van IT-producten, hierin zelfstandig beslissingen kunnen nemen;
Uitstekende front-end en back-end kennis en ervaring met HTML, CSS (SCSS), MySQL en PHP/Javascript;
Ervaring met platforms zoals Git, Deploy HQ, Docker, etc.
Ontwikkeling en inzet van REST API’s en GEOservers;
Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en Engels;

Dit is het bedrijf waarvoor je aan de slag gaat

HR Groep produceert, levert en beheert verkeersborden en bewegwijzering in de openbare ruimte. Maar
HR Groep is méér dan de levering van producten en diensten; wij dragen bij aan een veilige leefomgeving
die efficiënt kan worden beheerd. HR Groep Streetcare heeft via haar landelijke verkeersbordendatabase
alle RVV-borden in Nederland in kaart gebracht. HR Groep kan de locatie van deze borden direct in beeld
brengen via het platform. De data wordt compleet aangeboden in de vorm van een pakket voor inventarisatie, inspectie, onderhoud en beheer.
Als totaalaanbieder op het gebied van inrichting van de openbare ruimte, zijn we er trots op dat we iedere
dag een rol spelen in de levens van mensen om zich veilig en comfortabel te kunnen voortbewegen. We
besteden zorg en aandacht om een prettige werkomgeving te waarborgen. Naast een passend salaris
conform CAO, bieden we prima pensioenregeling, secundaire arbeidsvoorwaarden, en een inspirerende
werkomgeving.

Interesse of direct solliciteren?
Stuur onderstaande input naar Reina Steinfort:
• CV
• Motivatiebrief (maximaal 250 woorden)

Contactgegevens:
Reina Steinfort
+31 (0)6 5141 7557
Reina.Steinfort@hrgroep.nl

