Vacaturenummer 2019.03
RENDO is vanwege uitbreiding op zoek een:

APPLICATIE ONTWIKKELAAR (OUTSYSTEMS)
(1 fte)
Als Applicatie ontwikkelaar Outsystems ontwikkel en documenteer je applicaties en software componenten.
Wie zijn wij?
RENDO is een netbeheerder en netwerkbedrijf in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. RENDO wil als
netwerkbedrijf onderscheidend zijn in het faciliteren van lokale en regionale initiatieven in haar werkgebied.
RENDO is op deze terreinen partner van haar negen aandeelhoudende gemeenten. Belangrijke speerpunten
voor de komende jaren zijn de toename van groen gas in het RENDO-netwerk, onderzoeken van mogelijkheden
naar toepassing van waterstof in het distributienetwerk, het elektrische-net gereed maken voor de toekomst en tot
slot het aanleggen van glasvezel netwerken in Drenthe en Overijssel.
Wat ga je nog meer doen?
In je rol als Applicatie ontwikkelaar Outsystems, codeer, debug, test en documenteer je met behulp van het
Outsystems ontwikkelplatform en doe je verslag over het stadium van product ontwikkeling. Je selecteert
geschikte technische opties voor ontwikkeling zoals hergebruik, verbeteren en her-configureren van bestaande
componenten. Ook het onderhouden en integreren van software en de bijbehorende documenten van applicaties
en software componenten behoort tot je taken en vertaal je datamodellen naar database ontwerp en databases.
Daarnaast word je takenpakket nog aangevuld met de volgende taken:
▪
Opstellen van release-notes, installatiescripts en installatiehandleidingen;
▪
Bijwerken van het CMDB;
▪
Oplossen van problemen conform het USM incident proces;
▪
Onderhouden en configureren informatiesystemeninformatiesystemen die al in productie zijn genomen
conform het USM change proces;
▪
Encryptie van gevoelige of persoonsinformatie;
▪
Ontwerpen en bouwen testscripts voor het uitvoeren van unittesten;
▪
Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over risico’s en kwalitatieve aspecten van software en het
inzetten van software in productie.
▪
Op de hoogte houden van ontwikkelingen die informatiesystemeninformatiesystemen ondergaan van
leverancierswege en analyseren van mogelijkheden tot verbetering van de operationele processen.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken een HBO opgeleide professional op het gebied van ICT, die beschikt over een oplossend en
conceptueel vermogen en risico’s kan vaststellen en beoordelen. Je hebt een heldere visie op de te verrichten
werkzaamheden en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en woorden als creatief, innovatief en
samenwerken zijn je op het lijf geschreven.
Daarnaast beschikt je over ruime relevantie werkervaring in IT en ben je bekend met de Outsystems
ontwikkelomgeving. Ook beschik je over uitgebreide kennis van ASP.NET MVC, jQuery, JavaScript. SQL,
programmeren met 3GL en/of 4GL omgevingen en koppelingen en interfaces (API). Kennis van de energiesector
is een pré net als ervaring met USM (Universal Service Management) en Cloud architectuur Azure.
Wat bieden wij jou?:
Werken bij RENDO betekent werken bij een organisatie die volop in beweging is. Een informele en collegiale
omgeving met prima arbeidsvoorwaarden en leuke collega’s. De functie wordt uitgevoerd bij RENDO te Meppel.
Het betreft een functie voor langere tijd.
Meer informatie:
Heb jij nog vragen of wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met de heer D.
Tuin, Teamleider ICT, 06 – 150 18 572 of met mevrouw I. Plate-Wierda, 0522 – 856 410 (ma-di-do).
Solliciteren:
Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan de gestelde eisen, dan kun je solliciteer door je motivatie en
Curriculum Vitae naar de afdeling HRM te sturen: vacatures@rendo.nl.
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