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Stichting RINIS zoekt een 

Junior / medior solution architect 
 Amstelveen / thuiswerken  Fulltime  MBO-4 / HBO IT 

 
 
Als junior of medior solution architect ondersteun je onderzoek naar nieuwe technologieën die in de 
toekomst relevant zijn voor RINIS, zodat we hier tijdig op inspelen. Je volgt de ontwikkelingen op de voet 
en weet hoe nieuwe technologie binnen RINIS kan worden geïntegreerd. Daarmee draag je bij aan veilige 
digitale gegevensuitwisseling tussen overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst, UWV en ministeries. 
 
Jij biedt 
• Ondersteuning aan onze engineers bij het 

uitwerken en documenteren van 
implementaties en het zoeken naar (nieuwe) 
oplossingen  

• Input aan het management over nieuwe 
ontwikkelingen en uitleg over technische 
achtergronden 

• Gedrevenheid om kennis en ervaring te delen 
met onze klanten en mee te denken over 
oplossingen 

 
Je ondersteunt onze solution architect in het 
realiseren en documenteren van Proof of 
Concepts (POC’s). Dit doe je door de praktische 
toepasbaarheid van nieuwe ontwikkelingen te 
testen en aan klanten te demonstreren in een 
labomgeving. Daarnaast informeer je RINIS-
collega’s over alle ontwikkelingen. Je staat aan 
het begin van innovaties bij RINIS! 
 
Functievereisten 
• Je hebt een IT-opleiding afgerond op mbo-

niveau 4 of hbo-niveau 
• Je hebt 0 tot 4 jaar relevante werkervaring 
• Je bent op de hoogte van technische 

ontwikkelingen in ons vakgebied 
• Je neemt initiatief en werkt zelfstandig 
• Je bent leergierig en altijd geïnteresseerd in 

nieuwe ontwikkelingen 
• Je legt duidelijk vast waar je mee bezig bent 

en je kunt goed overzicht houden 
• Je houdt van een uitdaging en puzzelen om 

tot een oplossing te komen 

• Je vindt het leuk om kennis te delen en je 
hebt een kritische blik waar je constructief 
mee omgaat 

• Je hebt een uitstekende beheersing van de 
Nederlandse en Engelse taal 

 
Van onze medewerkers verwachten wij dat ze 
proactief zijn, in zelfstandige teams werken, zich 
klantgericht opstellen en open en eerlijk zijn. 
 
Dit bieden wij 
• Een marktconform salaris 
• Flexibele werktijden 
• Thuiswerkmogelijkheden 
• Opleidingsmogelijkheden 
• ABP-pensioenregeling 
• Een zelfstandige en afwisselende functie 
• Een 13e maand 
• Mogelijkheid om parttime te werken 

(minimaal 32 uur) 
Blijkt dat je bij ons op je plek zit? Dan zetten we 
je tijdelijke contract om in een contract voor 
onbepaalde tijd. 
 
Daarnaast bieden we ruimte voor nieuwe 
initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor 
open. Of je nu een week, een maand of een jaar 
bij ons werkt. 
 
Meer weten of solliciteren? 
Neem contact op met onze solution architect 
Hans Sinnige (06-575 575 40) of stuur je 
sollicitatie met cv en motivatie naar 
sollicitatie@rinis.nl. 

 
Voor wie ga je werken? 
Stichting RINIS is een organisatie die veilig, gegarandeerd en betrouwbaar elektronisch dataverkeer 
mogelijk maakt voor organisaties met een publieke dienstverlening. Dat doen we op een verfrissende en no-
nonsense-manier. Tot onze klanten behoren ministeries, uitvoeringsorganisaties van de overheid (zoals de 
Belastingdienst en UWV) en private organisaties (zoals zorgverzekeraars en pensioenfondsen).  
Tegelijkertijd investeren wij in innovaties op basis van onder andere API's, containers (Docker, Kubernetes) 
en blockchain. Je maakt deel uit van een gedreven team dat meebouwt aan de e-overheid van de toekomst, 
in Nederland én Europa. Kijk voor meer informatie op www.rinis.nl.  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


