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Vacature:  Javascript Ontwikkelaar 

 Functieomschrijving 
 

In jouw functie als ontwikkelaar werk je mee aan de ontwikkeling van onze web 
applicaties. Je werkt in een klein team en je werk is derhalve divers, omdat je bij alle 
aspecten van de ontwikkeling betrokken wordt. De ene dag programmeer je het data 
model voor je eigen project, de week erop ontwerp je de interface voor een nieuwe 
module, een andere dag ben je je werk aan het uitleggen bij een klant of rij je een halve 
dag mee op de bus van een monteur om technische problemen in het veld op te lossen. 
Er is veel vrijheid; het maakt niet uit wanneer, waar of hoe je werkt, als doelen 
uiteindelijk maar worden gehaald. 
 

Functie-eisen 
 

We zoeken iemand met een HBO of academische opleiding en met ervaring in 
softwareontwikkeling. Belangrijk is dat je met complexe abstracte softwaredesigns 
overweg kunt. Je zult voornamelijk in Javascript ontwikkelen, maar als je dat niet 
beheerst leren we je dat. Het liefst heb je inhoudelijke kennis over hoe het internet 
werkt, heb je wel eens een server geconfigureerd en kun je overweg met een Linux 
terminal. Als je al eerder met GIS applicaties gewerkt hebt is dat een pluspunt.  
 

In onze applicaties maken we serieus gebruik van Javascript, wat aanmerkelijk verder 
gaat dan het opleuken van een website met wat extra functionaliteit. We maken gebruik 
van verschillende libraries, zoals Backbone, NodeJS en Leaflet. We hebben een 
praktische benadering en passen zo nodig een library aan, vooral omdat we vaak een 
van de eersten zijn die bepaalde nieuwe web technieken gebruiken. 
 

Indien mogelijk en zinvol dragen we bij aan opensource projecten. 
 

Samenvattend zouden voor een zinvolle sollicitatie de volgende kenmerken je moeten 
aanspreken: 
o Complexe software design voor het web 
o Javascript 
o SQL 
o Backbone, NodeJS, Leaflet 
o Klein team 
o Thuis werken 

 

Bedrijfsprofiel 
 

Rolsch Assetmanagement ontwikkelt een GIS webapplicatie voor nutsbedrijven, 
genaamd MapKit. Met onze software stellen wij onze klanten in staat nieuw en beter 
inzicht in hun assets te krijgen door geavanceerde berekeningen uit te voeren, en dit te 
presenteren in een prettig werkende GIS webinterface. Daarnaast bieden we de 
mogelijkheid tot het verrijken van deze data door het toevoegen van 
onderhoudsgegevens. MapKit bedient alle lagen binnen een bedrijf; managers zetten 
het in voor hun planning, en monteurs gebruiken het als mobiele applicatie in het veld. 
Onze applicatie is succesvol en wordt al door meerdere grote instanties tot volle 
tevredenheid gebruikt. Ons bedrijf bestaat uit een klein team van gedreven mensen. 
Iedereen is gelijkwaardig en staat open voor verbetering van zijn werk door anderen. 
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