JAVA programmeur Schiphol / Venlo
Als software developer met JAVA kennis ons nieuwe iCentre in Schiphol mee uitbouwen. Je bent een
medior software developer en integratiespecialist en gaat met JAVA 8 Enterprise Application Integration
(EAI) aan de slag. Je ontwerpt, realiseert en onderhoudt de integratie oplossingen tussen de
verschillende informatiesystemen. Ook verzorg je koppelingen tussen interne en externe
bedrijfsprocessen. Voor je werk ben je in Schiphol én Venlo te vinden.
Wij zijn op zoek naar:
Een doortastende IT-er met een hoog leervermogen. Je hebt een stevige basis gelegd in programmeren,
hoe dan ook houd je van opstarten en doorpakken. Het achterliggende probleem zien en de beste
oplossing bouwen. Je wilt de organisatie en jezelf blijvend ontwikkelen. Je kunt werken in
gedistribueerde teams op basis van Agile Scrum aanpak. Korte schets van je werksetting:
* tooling: IntelliJ, Maven, Jenkins, GIT, Jira
* frameworks: JavaSE. JavaEE, OSGi, Spring, Apache Camel, Apache ActiveMQ, Vaadin, Junit
* containers: Apache Karaf
* development approach: Modular distributed domain-driven design
* architecture: Backend: microservices, Frontend: self-containing systems
* database: OracleDB, MariaDB, optioneel NoSQL
Je brengt minimaal mee:
HBO software development, bedrijfskundige informatica of technische informatica;
Minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
Goede kennis en vaardigheden van genoemde frameworks en toolings;
Talenkennis: Nederlands, Engels en Duits (spreken en schrijven);
Mondeling en schriftelijk vermogen om met de klanten op een passende manier te communiceren;
Teamspelers mentaliteit;
Accuratesse.
Gaston Schul is een douaneagent met 10 kantoren in Nederland, 2 kantoren in België en 7 kantoren in
Duitsland. Gaston Schul sorteert voor op de toekomst door de kwaliteit van de dienstverlening naar een
zo hoog mogelijk niveau te tillen en voldoet aan alle eisen die het gevolg zijn van de nieuwe Europese
douanewetgeving. Gaston Schul heeft in alle 3 de landen een AEO-vergunning, waar meer en meer eisen
aan worden gesteld, en Gaston Schul groeit!
Solliciteren
Pas je in dit profiel? Zie jij jezelf de komende jaren groeien en ontwikkelen binnen Customs?
Stuur je CV en motivatie naar career@gaston-schul.com onder vermelding van “JAVA”.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

