Vacature: Software Developer (Junior)

Over Digitale Opsporing
Digitale Opsporing BV is een erkend particulier digitaal forensisch recherchebureau en
cybersecurity specialist, werkzaam onder POB nummer 1182.
Digitale Opsporing BV voert recherche onderzoeken uit in opdracht van het bedrijfsleven,
verzekeraars en financiële dienstverleners en adviseert organisaties op het gebied van
digitale fraude en cybersecurity.
Een particulier recherchebureau verwerkt veel persoonlijke gegevens waarvan de
bescherming sinds de invoering van de AVG een nog hogere prioriteit heeft gekregen. Met
het ISO/IEC 27001 certificaat hebben onze klanten de aantoonbare garantie dat wij hun
gegevens op een professionele en juridisch verantwoorde wijze behandelen en beveiligen.
Doel van de functie
Werken bij Digitale Opsporing betekend werken in een uitdagende en dynamische
omgeving. Je werkt samen met digitaal forensisch onderzoekers, particulier rechercheurs,
securityconsultants, oud politiemensen, docenten en gedreven programmeurs waarvoor
computers en het internet geen geheimen meer hebben. Naast onderzoeken, pentests en
opleidingen maakt Digitale Opsporing ook innovatieve softwareoplossingen waarmee
onderzoekers door heel Nederland werken. Als Software Developer maak je deel uit van ons
ontwikkelteam en draag je zorg voor het ontwerp en ontwikkeling van onze innovatieve
(web)applicaties voor digitaal forensisch en open-bronnen onderzoek. Je spart met je
teamleden en onderzoekers over de mogelijke oplossingen, gebruikerservaringen,
uitdagingen en best practices. Je analyseert bestaande applicaties en workflows,
identificeert issues en geeft advies over potentiële oplossingen. Je bent (mede)
verantwoordelijk voor design, code kwaliteit, functionaliteitstesten, integratie en
implementatie van de ontwikkelde software. Je denkt in oplossingen en gaat graag de
uitdaging aan om nieuwe bronnen te ontsluiten. Ook werk je intensief samen met andere
programmeurs en opdrachtgevers over de infrastructuur, kwaliteit, wensen en design.

Functie-eisen
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde mbo-opleiding met voorkeur enkele jaren werkervaring.
Je hebt kennis van onder andere PHP, MySQL, HTML en Javascript
Ervaring met Laravel en Vue.js is een pré
Ervaring met zowel Windows als Linux is een pré
Je hebt gewerkt met Versie control (Git)

•

Je bezit deze competenties: proactief, accuraat, zelfstandig, problem solving,
mondelinge communicatie, teamplayer, flexibel

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•

Een hecht en gemotiveerd team waarmee je samenwerkt aan uitdagende projecten.
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Een omgeving waar veel kan en waarin groei en ontplooiing centraal staat.
Interne sport en ontspanning ruimte waar gebruik van gemaakt mag worden.

Solliciteren?
Spreekt het bovenstaande je aan en herken je je in het profiel dan willen we heel graag
kennis met je maken! Stuur jouw e-mail met je CV en motivatie naar
b.manders@digitaleopsporing.nl of neem telefonisch contact met ons op tel: 085-4891250.
Dienstverband
Voltijds 36u-40u
Salaris
Afhankelijk van ervaring en opleiding niveau.

