Functieprofiel
Beter presteren met geo-informatie. Dat is waar de medewerkers van Geonovum dagelijks aan werken. Wij
realiseren afspraken die maatschappelijk relevante geo-informatie breed toegankelijk maken, ontwikkelen en
beheren de standaarden die nodig zijn voor digitale samenwerking en wij helpen de overheid geo-informatie
beter te benutten. Geonovum is een dynamische organisatie van experts op het gebied van geostandaardisatie. Wij worden gedreven door inhoud en zijn resultaat gericht. Als organisatie stimuleren we
persoonlijke ontwikkeling en bieden wij ruimte voor een goede werk/privé balans.
Voor het onderhouden en publiceren van onze standaarden gebruiken wij verschillende tools. Zowel onze
standaarden als onze tooling moeten up to date blijven. Daarom zoeken wij een:

Operationeel Technisch Beheerder
Werkzaamheden
Het takenpakket van de Operationeel Technisch Beheerder bestaat uit:
Publicatie van standaarden en beheer/bijhouden van software als ook het toepassen van de technische
code van de software. Het inrichten van de publicatie omgeving in nieuwe projecten hoort hier ook bij.
Conceptenregister van objectdefinities vastleggen en bijhouden
Technisch register, horend bij de standaard, werkzaam houden en completeren
Beheer van een of meer helpdesk(s)
-

Bij voorkeur: beheer van validators; zorgen dat de software draait en de regelset aanpassen bij
nieuwe standaarden
Werkzaamheden bestaan bijvoorbeeld uit:

1)

Github ondersteuning:
a.

b.

Het aanmaken van repositories, beheer van gebruikers(groepen) en rechten, ondersteuning
bij het werken met Github en de Github Desktop client, en het configureren van webhooks
voor automatische publicatie naar docs en technisch register.
De manier waarop Github wordt ingezet efficiënter maken en hier actief in te begeleiden.

2)

ReSpec documenten eindredacteurschap.
a. Het klaar zetten van een ReSpec documentstructuur voor nieuwe documenten.
b. ReSpec ondersteuning onder andere bij het werken met Markdown/HTML en de Writage
plugin.
c. Implementeren van project- of documentspecifieke wensen voor layout in CSS en eventueel
javascript, maar wel bewakend dat de Geonovum huisstijl behouden blijft en dat het
document digitoegankelijk blijft.
d. Implementeren van andere huisstijlen zoals bijvoorbeeld de Rijkshuisstijl, ook hierbij lettend
op digitoegankelijkheid.
e. Publiceren van stabiele snapshots, met hieraan voorafgaand kwaliteitscontrole en -borging.

3)

Beheer van de publicatiedomeinen:
a. docs.geostandaarden.nl.
b. register.geostandaarden.nl,
c. schema.geostandaarden.nl
Bewaken dat hier de juiste documenten, op de juiste manier zijn gepubliceerd.
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4)

ReSpec:
Doorontwikkeling van de ReSpec library en publicatie hiervan.

5)

Jira en Confluence:
a. Het aanmaken van projecten.
b. Het inrichten van helpdesks met Jira Servicedesk.
c. Het gebruikersbeheer.
d. Gebruikersondersteuning.
e. Het maken van rapporten.
f.
Het beheren en configureren van integraties met andere platforms en software.

6)

Slack:
a.
b.
c.
d.

Het gebruikersbeheer.
Het beheren van channels.
Gebruikersondersteuning.
Het beheren en configureren van integraties met andere platforms en software.

Persoonlijkheid:
▪
Doelgericht
▪
Nauwgezet
▪
In staat zelfstandig te werken.
▪
Communicatief sterk: duidelijk en open.
▪
Kwaliteitsbewust
▪
Planmatig
Opleiding en kennis:
▪
HBO werk- en denkniveau of vergelijkbaar door een combinatie van kennis en ervaring
▪
3-5 jaar werkervaring in een professionele werkomgeving.
▪
Ervaring met HTML
▪
Ervaring met Java(script)
▪
Ervaring met CSS
▪
Ervaring met GitHub
Gewenst
Ervaring met beheer en een Lean-agile mindset.
Wat biedt Geonovum?
Een medior functie met inschaling - afhankelijk van kennis en ervaring - op maximaal € 4.400,17 (Schaal 10
BBRA rijksoverheid), aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals flexibel werken (qua tijd en plaats), een OVkaart, mogelijkheid extra verlof opbouw en opleidingen.

