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Functiebeschrijving: Junior allround .Net 

ontwikkelaar  
___ 

Doel van de functie 
 

De CBB is gespecialiseerd in het toegankelijk maken van lectuur en informatie voor 

mensen met een leesbeperking. De CBB opereert vanuit een protestants-christelijke 

levensbeschouwing. De CBB is uitgegroeid tot een veelzijdige en innovatieve organisatie 

die alle middelen beschikbaar heeft om lectuur en informatie toegankelijk te maken.  

De CBB werkt intensief samen met partners in Nederland en organisaties wereldwijd. 

 

De primaire processen op het gebied van audio en tekst worden ondersteund door 

diverse functies op het gebied van ICT, secretariaat, marketing en communicatie, 

administratie en facilitaire zaken.  

 

De Junior allround .NET ontwikkelaar houdt zich dagelijks bezig met de ontwikkeling, 

verbetering en implementatie van uiteenlopende oplossingen binnen de CBB die het 

(productie)proces ondersteunen. Dit kan in de vorm van een kleiner project zijn, waarbij 

je in korte tijd waarneembare resultaten neerzet, of in de vorm van grotere innovatieve 

projecten. Deze projecten zijn veelal gemeenschappelijke projecten binnen de keten. 

Daarnaast ondersteunt deze ontwikkelaar de (productie-)afdelingen bij het oplossen van 

ICT-gerelateerde problemen en het beheer van ICT-systemen.   

 

Uitgangspunten 

 
• De werknemer onderschrijft de protestants-christelijke identiteit van de CBB, 

zoals is vastgelegd in het Identiteitsprofiel. 

• De werknemer houdt zich aan procedures, richtlijnen en huishoudelijke regels 

zoals deze binnen de organisatie gelden. 
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• De werknemer is gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen 

werkzaamheden uit te voeren mits deze niet meer dan 10% van de 

betrekkingsomvang omvat. 

• De werknemer is bereid ook buiten kantooruren werkzaamheden te verrichten. 

• De werknemer is bereid tot het volgen van opleidingen. 

• De werknemer is bereid om zich internationaal in te zetten. 

 

 

Plaats in de organisatie 
 

De Junior allround .NET ontwikkelaar is verantwoording verschuldigd aan het hoofd van 

de afdeling ICT. 

 

Relaties intern 

De Junior allround .NET ontwikkelaar werkt samen met de ICT-medewerkers, de 

directeur, leidinggevenden en medewerkers van de CBB.  

 

Relaties extern 

Leveranciers en ketenpartners (bij projecten in de keten). 

 

 

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden 
 

Ontwikkeling: 

• Analyseren, ontwerpen, bouwen en testen van nieuwe functionaliteiten in 

geautomatiseerde systemen van de CBB. 

• (her)Ontwerpen en/of optimaliseren van de bedrijfsprocessen van de 

productieafdelingen van de CBB. 

• De ontwikkeling, verbetering en implementatie van uiteenlopende 

oplossingen binnen de CBB die het (productie)proces ondersteunen. 

 

Ondersteunen productie: 

• Helpdeskfunctie; het ondersteunen van gebruikers van de systemen van de 

CBB 

inclusief de TLD’s (ThuisLeesDienst-apparatuur). 

• Oplossen ICT-gerelateerde (hardware of – gebruik van – software) 

productieproblemen, zowel bij de productieafdelingen alsook bij de 

medewerkers van de staf voor de gehele CBB. 



Functiebeschrijving : Junior allround .Net ontwikkelaar      pagina 3 van 4 

• Onderhoud/reparatie (re)productieapparatuur. 

• Bestellen/leveren/installeren nieuwe hardware en software. 

• Uitvoeren functioneel en technisch beheer taken van de productiesystemen. 

• Ondersteunen gebruikers bij het gebruik van de ICT-software en hardware, 

inclusief de standaard Windows software. 

• Genereren van overzichten m.b.t. productie-informatie en het analyseren van 

de informatie. 

 

Projecten en onderzoek: 

• Participeren in de gemeenschappelijke projecten van de keten. 

• Deelnemen aan actuele projecten bij de CBB of doen van onderzoek op het 

gebied van (technische) ontwikkelingen van de productie en nieuwe (digitale) 

toepassingen. 

 

Kwaliteitszorg: 

 

• Werkt mee aan verbeteringen gerelateerd aan de eigen functie/afdeling. 

• Is nauw betrokken bij en denkt actief mee over de ontwikkelingen binnen de 

afdeling. 

• Is verantwoordelijk voor de kwantiteit en kwaliteit van het te leveren werk. 

 

 

Functie-eisen 
 

Kennis: 

 

• MBO-opleiding op het gebied van ICT. 

• Actuele kennis van ontwikkelingen op het gebied van ICT. 

• Kennis van C# .NET. 

• Kennis van technieken als HTML, CSS, SQL. 

• Kennis van de interne organisatie. 

 

Vaardigheden: 

 

• Analytische vaardigheden. 

• ICT-, ontwerp-, bouw- en testvaardigheden. 

• Organisatorische capaciteiten. 

• Enthousiast en communicatief vaardig. 
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Eigenschappen: 

 

• Analytisch en probleemoplossend. 

• Klantgericht (interne klant). 

• Leergierig. 

• Zelfstandig en in teamverband goed kunnen werken. 

• Flexibel om te schakelen tussen verschillende uitdagende projecten. 

• Collegiaal. 

 


