
 
 
 
 
 

Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) is het laagdrempelige en deskundige 

klachteninstituut waar consumenten terecht kunnen met hun klachten over financiële 

producten of diensten. Kifid is door de Minister van Financiën erkend als bemiddelingsorgaan 

en bindend adviescollege. Wij zijn op zoek naar een collega voor de functie van:  
 
 

SOFTWARE-ONTWIKKELAAR 
(fulltime: 32-40 uur per week) 

 
 

Als softwareontwikkelaar werk je in een Scrum team samen met de beheerders, 

ontwikkelaars, tester, scrummaster en consultants. In eerste instantie ligt jouw focus op het 

verder uitbouwen van het workflow managementsysteem. In je dagelijkse werk kom je veel 

facetten van het IT-vakgebied tegen: 

• Je zorgt voor de bouw/realisatie van software, je ontwerpt programmaspecificaties; 

• Je bouwt en onderhoudt het workflow managementsysteem; 

• Je voert modificatie en onderhoud uit, je ontwikkelt en test nieuwe functionaliteiten; 

• Je analyseert en toetst de functionele specificaties op toepasbaarheid; 

• Je ondersteunt bij de implementatie en informatie overdracht naar gebruikers; 

• Je draagt bij aan procesverbeteringen binnen de Agile werkwijze. 
 

Werken bij Kifid is werken in het hart van de financiële dienstverlening. Jaarlijks bemiddelen 

en beslissen wij in meer dan 3300 geschillen tussen consumenten en hun banken, 

verzekeraars en intermediairs. We zijn klantgericht en streven naar een uniforme werkwijze. 

Kifid heeft circa 70 medewerkers, werkzaam in verschillende functies zoals secretaris-jurist, 

medewerkers Service & Informatie, staffunctionarissen en medewerkers voor IT en 

bedrijfsvoering.  

 

Wij bieden 
In deze functie krijg je te maken met veel facetten van IT. De organisatie is volop in 

ontwikkeling. Dat biedt kansen om mee te denken over hoe IT binnen Kifid verder vorm 

gegeven kan worden. Wij bieden je:  

• een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast contract 

bij goed functioneren; 

• een marktconform salaris en afhankelijk van opleiding en ervaring  

• een eindejaarsuitkering in de vorm van een dertiende maand; 

• een vergoeding woon- werkverkeer. 

 

Wij vragen 

• kennis van de inrichting van informatiserings- en automatiseringsprocessen en de 

toepassingsmogelijkheden op het gebied van software; 

• kennis van en ervaring met PHP7, Laravel, Symfony, MySQL en Linux; 

• kennis van en ervaring met werken in een Agile/Scrum omgeving; 



• ervaring met Redis, ElasticSearch, TDD, ES6, Bootstrap3, SASS, Webpack, Gulp, 

RESTful API’s; 

Verder kun je goed samenwerken, ben je resultaatgericht, werk je accuraat en kun je 

zaken vanuit meerdere gezichtspunten benaderen. 

  

Interesse?  

Ben jij toe aan een volgende stap naar een veelzijdige en uitdagende functie en wil je 

bijdragen aan het verder vormgeven en uitvoeren van het IT-beleid bij Kifid?  

Dan is deze functie bij Kifid iets voor jou.  

Je sollicitatiebrief met CV kun je sturen aan: hrm@kifid.nl 

Heb je nog inhoudelijke vragen of vragen over de procedure? Neem dan contact op met 

Annemaaike Bouma, manager Bedrijfsvoering, tel. 070-3338999.  

 

Sollicitatieprocedure:  

De sollicitatieprocedure ziet er als volgt uit:  

• Het eerste sollicitatiegesprek zal zijn met twee collega’s van het IT-team;  

• Het tweede gesprek zal zijn met de manager Bedrijfsvoering en de manager HRM. 

 

Na afronding van de selectiegesprekken zal een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek 

plaatsvinden.  

 

Een PES (pre-employment screening) maakt standaard deel uit van de procedure.  

 

De beoogde indiensttreding is in onderling overleg. 
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