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Functie

Senior Cobol bouwer
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Apeldoorn
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Looptijd
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30.12.2023

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Binnen Generieke Voorzieningen afdeling gegevens, onderdeel van Belastingdienst/IV, is de train HI verantwoordelijk voor de realisatie van IT software
die de business gebruikt om handhaving en inkomensgegevens in te winnen , te bewerken, te verstrekken of ter beschikking te stellen. Deze train
bestaat uit 7 ontwikkelteams waarvan 5 JAVA teams en 2 Cobol teams. Daarnaast is er een zgn voorbereidingsteam die in samenwerking met het
portfolioteams uitwerkt welke features de ontwikkelteams kunnen gaan oppakken. De train werkt SAFE Agile. Om het team Yukon te versterken met
de bouw van de appliacatie CBV zijn we op zoek naar een bouwer Cobol.
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Eisen
Alleen Nederlandstalige CV’s aanbieden en kandidaten moeten native Nederlands kunnen spreken.
Ervaring met SCRUM methodiek
Cobol
COBOL, TSO, ENDVR
DB2, XML (5 jaar)
SQL, webservices, SOAP, MQ (5 jaar)
Mainframe (5 jaar)

Wensen
• Gewerkt met MQ en TWS
• Ervaring met Jira en Confluence
• Kennis/ervaring met XML
Competenties
Van onze toekomstige collega wordt verwacht dat hij/zij, als volwaardig teamlid, participeert in het Agile proces. T-shape.
Je ondersteunt en werkt nauw samen met de productmanager, scrummaster, collega testers, ontwerpers en architecten en productowners bij het
uitvoeren van de solutiontesten. Teamplayer gericht op samenwerking, analytisch sterk, assertieve persoonlijkheid met een kritische blik en een
resultaats- en oplossingsgerichte mentaliteit.
Tevens is hij/zij omgevingssensitief en kent zijn/haar stakeholders (stakeholdermanagement).

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig. Onder andere met
betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in
de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te
worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald
aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening
personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de
afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk
kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl
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