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CentERdata is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat is gevestigd op de campus van Tilburg University (TiU). Wij zijn specialisten op het gebied van 

dataverzameling, datadisseminatie en data-analyse binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen. Voor dataverzameling beschikt CentERdata 

over verschillende online panels in eigen beheer, waaronder het CentERpanel en het LISS panel. CentERdata participeert in internationale onderzoeks-

projecten. Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk wetenschappelijke organisaties, de overheid en non-profit instellingen. Voor meer informatie over 

CentERdata, zie www.centerdata.nl.

Zoek je een leuke baan als software ontwikkelaar met een grote mate van zelfstandigheid in een afwisselende omgeving?  Wij zijn op zoek naar een:

JAVA/PHP ONTWIKKELAAR (0,8-1,0 fte)
Functieprofiel
Je ontwerpt, programmeert en documenteert applicaties op het gebied van dataverzameling en data-analyse voor wetenschappelijk onderzoek. Je 
bent tevens verantwoordelijk voor het technisch beheer en onderhoud van deze applicaties en de grote achterliggende databases. Het werk zal zich 
toespitsen op twee Europese projecten waarin CentERdata participeert: SHARE (http://www.share-project.org/) en SERISS (http://seriss.eu/). Daarnaast 
werk je ook voor interne en andere externe opdrachtgevers. CentERdata werkt met kleine ontwikkelteams, waarbij je veel vrijheid hebt en innovatie 
centraal staat.

CentERdata kent dynamische projecten waarbij je zelfstandig en op eigen initiatief zorg draagt voor de ontwikkeling van online en standalone applica-
ties. Deze worden voornamelijk in PHP/MySQL en JAVA ontwikkeld. Hierbij maken we hoofdzakelijk gebruik van open source projecten zoals DRUPAL, 
CakePHP en Eclipse RPC.

We verwachten een HBO/academisch werk- en denkniveau en zoeken een zelf-startende ontwikkelaar die bereid is om in een vroegtijdig stadium mee 
te denken met de eisen en wensen van de opdrachtgever, de doorvertaling kan maken naar een functioneel en technisch ontwerp, en vervolgens in 
staat is om de toepassing op detailniveau uit te werken zonder daarbij het overzicht te verliezen. We bieden je naast prima arbeidsvoorwaarden deel-
name in (internationale) projecten waarin je direct verantwoordelijkheid krijgt.

Wij vragen
  een open persoonlijkheid
  een flexibele werkhouding
  goede analytische en communicatieve vaardigheden
  goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
  vakkundigheid en een open houding ten opzichte van nieuwe ontwikkelingen
  een persoon die graag de uitdaging aangaat
  aandacht voor kwaliteit en affiniteit met sociaalwetenschappelijk onderzoek
  enkele jaren werkervaring als ontwikkelaar
  enthousiasme en nieuwsgierigheid

Wij bieden
  een afwisselende functie
  een grote mate van zelfstandigheid
  een informele en prettige werksfeer
  een overzichtelijk multidisciplinair team
  internationale projecten
  een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, die bij gebleken geschiktheid en afdoende werkaanbod kan worden verlengd of 
          omgezet in een vast dienstverband
  een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
  een goede pensioenregeling
  ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Meer informatie
Spreekt de functie je aan, maar wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Eric Balster, hoofd afdeling ICT, telefoonnummer 013-4668333.

Sollicitatie
Je sollicitatiebrief en CV kun je tot uiterlijk 21 februari 2016 per e-mail sturen naar: nicole.marijnissen@uvt.nl.

 


