
  
 
 

Vacature: Lead integratie developer / Architect  
 
Jij bent de expert als het gaat om complexe integratie oplossingen. Je bent goed op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van SOA/EAI/ESB, datastreaming en data integratie. Daarnaast ben jij een overtuigende 
gesprekspartner. Je blijft jezelf ontwikkelen en uitdagen en deelt graag je kennis. Maar jij bent zelf ook nog lang niet 
uitgeleerd. In deze rol krijg je alle mogelijkheden om je nog verder te ontwikkelen en samen met zeer ervaren collega’s 
te werken aan uiteenlopende projecten. 
 
Onze opdrachtgevers zijn professionele organisaties met complexe en omvangrijke IT-omgevingen, gegevensbronnen 
en informatiebehoefte. Jij houdt je bezig met architectuur, ontwerp en implementatie van complexe integratie 
oplossingen bij onze klanten. Het ene moment zit je een korte periode bij een e-commerce bedrijf, dan zit je weer voor 
een aantal maanden bij een financiële dienstverlener. Geef aan wat jij gaaf vindt! We hopen, dat je het ook leuk vindt 
om de activiteiten waar jij je dagelijks mee bezighoudt en trots op bent, te delen op onze blog en LinkedIn. Of om jouw 
bijdrage te leveren aan kennissessies en presentaties die we op conferenties en evenementen geven. 

Wie ben jij?  
 
Wij leren graag jou als persoon kennen, maar natuurlijk zijn er een aantal ‘eisen’ waar onze integratie developer / architect 
aan moet voldoen. Voor nu nog even het zakelijke en tijdens een kop koffie leren we jou als persoon graag beter kennen. 
En wie weet nog beter tijdens onze jaarlijkse skitrip!  
 

» Een gedreven teamplayer, die de klant, het team en organisatie altijd voorop en centraal stelt. 
» Minimaal 3 jaar ervaring met applicatie integratie of ESB-oplossingen (Mulesoft, Tibco, Talend, IBM). 
» Kennis en ervaring met Java Spring (Boot), MOM, Camel Integration Framework, Karaf, Jboss Application Server 

en service-oriented architecture. 
» Je hebt ervaring met verschillende ontwikkelmethodieken opgedaan. 
» CI/CD, versiebeheer, releases, unittests, automatische deployments zijn voor jouw vertrouwde begrippen. 
» Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

 

Wat wij jou bieden:  
 

» Maandag t/m donderdag werk jij voor/bij je klant(en) in een omgeving waar je er echt toe doet 
» Training en opleiding: gezamenlijk bekijken we jouw competenties en op de vrijdag heb je alle ruimte voor je 

eigen ontwikkeling 
» Een netwerk van ervaren collega’s in Nederland en Duitsland. Met experts in je vakgebied werk je intensief 

samen en je kijkt continu naar de nieuwste ontwikkelingen. We hebben regelmatig competence groep sessies 
waar onderling kennis wordt gedeeld. En op de bekende datamanagement conferenties in binnen- en 
buitenland zijn wij uiteraard present. 

» Pensioenregeling, 30 vakantiedagen, reiskostenvergoeding/mobiliteitsvergoeding of een leaseauto, laptop en 
mobiele telefoon – we zorgen ervoor dat je overal on the job kan zijn. 

» Work hard, play hard: Leuke uitjes met het team zoals skireizen, summerevents en vrijdagmiddagborrels. 
Kortom, een hechte club van collega’s. 

 
Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving? Dan maken wij graag kennis met je! 
Een beller is sneller: 073-3030458 
Mail: info_nl@cimt.nl   


