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Wij komen graag in contact met Intershop developer / Senior Full Stack developer
Locatie: Utrecht
Startdatum: 02-09-2019
Duur: 31-12-2019
Uren per week: 36
Let op, tarief is wel bepalend bij selectie en ook n.a.v. gesprek kunnen we nog op tarief terugkomen
____________________________________________________________________________________________________

Zo werkt het
IT zit in het hart van de NS. Zonder IT rijden er geen treinen meer, kunnen we geen reisinformatie geven
en zelfs geen kopjes koffie meer verkopen. Om onze reizigers zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben
we bij NS veel mooie, grote en innovatieve IT projecten lopen.
Online worden steeds meer kaartjes verkocht en het kloppend hart achter dit systeem is Intershop. Jij
bent ervoor verantwoordelijk dat mensen online een treinkaartje en de uitjes in de Spoordeelwinkel
kunnen kopen. We zijn op zoek naar een goede Intershop developer die ons gaat helpen met de
doorontwikkeling van onze online verkoopsystemen. Hiervoor maken we onder andere gebruik van de
REST API van Intershop in combinatie met een Angular storefront.
Als Intershop developer vallen de volgende activiteiten onder jouw verantwoordelijkheid:
•
•
•

Doorontwikkelen en onderhouden van NS.nl/producten en de Spoordeelwinkel
Bijdragen aan testautomatiseren
Binnen het Scrum / DevOps-team samenwerken met Marketing, Sales, Content en andere
partijen

Hier gebeurt het
Bedrijfsonderdeel
NS Reizigers (NSR) houdt zich bezig met ‘alles wat met het rijden van treinen en het
faciliteren van de klant te maken heeft'. Op een gemiddelde werkdag maken meer dan één miljoen
klanten per dag gebruik van de diensten en reizen met de treinen van NSR. NS Reizigers streeft ernaar
om: de treinen op tijd te laten rijden, te zorgen voor voldoende en comfortabel materieel, goede service
en informatie te verstrekken, zorg te dragen voor adequate opvang bij verstoringen.

Afdeling
De afdeling Realisatie Internet werkt voornamelijk voor NS Commercie.
Binnen NS Reizigers is Commercie de organisatie die de wensen van de klant vertaalt in diensten en
producten. Ruim 500 medewerkers regisseren de reis van de klant. De realisatie van alle online
middelen (waaronder NS.nl, Mijn NS Consumenten/Zakelijk, Spoordeelwinkel) wordt uitgevoerd door
Realisatie internet.
Realisatie Internet bestaat uit 5 scrum teams bestaande uit Informatie Analisten, (Java-) developers en
testers. Deze scrumteams zijn verantwoordelijk voor de realisatie van nieuwe applicaties en het
onderhoud van deze applicaties. De scrumteams worden door een Product Owner vanuit de business
voorzien van geprioriteerd werk.
Functie Intershop developer / Senior Full Stack developer

pagina 1 van 2

development
management
consultancy

s
_______

d

m

c

Dit neem je mee
Om in deze functie succesvol te zijn, beschik je over de volgende eigenschappen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO/WO werk- en denkniveau (technische opleiding is een pre);
Tenminste 2 jaar ervaring als Intershop developer;
Ruime ervaring met programmeren in Java;
Ervaring met het ontwikkelen van REST API’s;
Je hebt een agile mindset en scrum-ervaring
Ervaring met Jenkins (pre);
Ervaring met Gradle (pre);
Ervaring met Oracle (pre);
Ervaring met Git (pre);
Ervaring met AWS (pre);
Ervaring met Azure API Management (pre).

Ook heb je beschikking over de volgende kenmerken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Intrinsieke interesse in ICT technologie;
Goed plannen van werkzaamheden;
Communicatief, sociaal en gericht op samenwerken;
Vertalen van wensen naar praktische oplossingen die passen binnen de kaders.
In staat om kennis over te brengen naar andere teamleden;
Doorzetter en je laat niet snel van de wijs brengen;
Pragmatisch en creatief;
Daadkracht en besluiten durven nemen;

Voorwaarden en werkwijze leveranciers en zelfstandige professionals
NS hanteert een maximaal all-in uurtarief, inclusief fee voor onze contractmanager Fast Flex.
Voeg bij elke aanbieding een cv en een korte motivatie per beoordelingscriterium toe https://inhuurns.secure.force.com/.
Als inhuurkracht word je voor aanvang van de opdracht gescreend door NS (o.a. VOG,
geheimhoudingsverklaring).

Sluitingsdatum aanbiedingen: 16-8-2019 14:00
Bedrijfsactiviteit

sdmc IT services is een dienstverlener op het gebied van de Informatie Technologie en dan met
name, software development en gestructureerd testen, management van systemen en
infrastructuren en consultancy.
Contact informatie: Piet Sanstra, Mobiel 0654 683 224, E-mail: psanstra@sdmc.nl
Functie Intershop developer / Senior Full Stack developer
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