
 

 

 

Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) is het laagdrempelige en deskundige 

klachteninstituut waar consumenten en kleinzakelijke ondernemers terecht kunnen met 

klachten over financiële producten of diensten. Wij zijn op zoek naar een: 

 

Full stack ontwikkelaar bij Kifid 
(24 tot 38 uur per week) 

 
 

Wat je gaat doen 

Jij gaat jouw kennis en expertise inzetten om aanpassingen te bouwen in de in eigen beheer 

ontwikkelde applicatie ‘K3’ voor dossierbehandeling. Tevens bouw je aan onze website, met 

name aan onze portals voor consumenten en financiële dienstverleners.  

 

Je werkt nauw samen in een team met 4 andere IT-collega’s en je hebt natuurlijk contact met 

de gebruikers van de applicaties. Het is een nieuwe functie waaraan je zelf mede vorm en 

inhoud kan geven.  

 

Werkzaamheden: 

• Je analyseert en toetst de opgestelde functionele specificaties van je collega IT-

consultant applicaties op praktische toepasbaarheid. 

• Je ontwerpt programmaspecificaties, bouwt delen van applicaties en portals.   

• Je voert programma- en integratietesten uit en monitort de uitvoering van de 

acceptatietest. 

• Jij draagt binnen onze organisatie bij aan het onderhouden van de bestaande 

applicaties en portals en de implementatie van IT-veranderingen naar de laatste 

wensen van de gebruikers of veranderende technische eisen. 

• Als ontwikkelaar ben je op de hoogte van relevante ontwikkelingen in jouw 

vakgebied. 

 

Jouw profiel 

• Je hebt een afgeronde mbo- of hbo-opleiding op het gebied van 

informatietechnologie en minimaal 3 jaar relevante werkervaring als ontwikkelaar. 

• Je bent vaardig in PHP, Laravel, MYSQL, Javascript (Vue 2 & 3) en CI/CD. 

• Je hebt ervaring met Package beheer met Composer en Yarn/NPM, Unit testing – 

test driven development en Coding styles – PSR-1 & PSR-2. 

• Je kan omgaan met feedback doormiddel van ‘Code reviews’.  

• Je bent proactief, neemt graag initiatief en durft te vragen. 

• Je bent een creatieve doener, je maakt graag ‘meters’.  

• En je hebt bewezen dat je goed kan samenwerken en analyseren. 

• Je wilt je blijven ontwikkelen, staat open voor vernieuwingen.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Je werkomgeving 

Werken bij Kifid is werken in het hart van de financiële dienstverlening. De cultuur is 

informeel en je komt te werken in een organisatie vol proactieve, ambitieuze en 

klantgerichte professionals, die graag met je samenwerken. Er wordt hard gewerkt, maar 

ook veel gelachen met elkaar. In totaal zijn circa 75 medewerkers werkzaam bij Kifid, 

waarvan 45 juristen, die met elkaar zorgen dat jaarlijks ongeveer 3.000 klachten inhoudelijk 

kunnen worden behandeld. Kifid biedt een oplossing door bemiddeling of door een 

(meestal) juridisch bindende uitspraak. Het kantoor van Kifid is gevestigd op het Centraal 

Station van Den Haag. 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

• een jaarcontract met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren; 

• salaris bedraagt tussen de € 3.500 en € 4.500 bruto per maand op basis van 38 
uur per week;  

• een eindejaarsuitkering in de vorm van een 13e maand; 

• 8% vakantiegeld over 13 maanden; 

• 27 vakantiedagen (bovenwettelijke dagen kopen of verkopen is mogelijk); 

• internetvergoeding voor het thuiswerken; 

• deelname aan onze pensioenregeling;  

• uitgebreide opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

Interesse? 

Je kan je sollicitatie richten aan de afdeling HRM; Jacqueline Pikaar: hrm@kifid.nl.  

Heb je nog inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Bianca Schram, manager 

bedrijfsvoering Kifid via telefoonnummer 070 - 333 8 999. 

 

Een pre-employment screening maakt standaard deel uit van de sollicitatieprocedure. 

 

Je vindt onze privacyverklaring voor sollicitanten op onze website. 

 

 

mailto:hrm@kifid.nl
https://www.kifid.nl/werken-bij/privacyverklaring-sollicitanten/

