
 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

   

  

  

 

 

  

 

 

 

 Meer informatie over VVV Nederland en de VVV cadeaucardproducten kun je vinden op www.vvvnederland.nl en op 

www.vvvcadeaubonnen.nl. 

Over ons 

VVV Nederland is de marktleider op 

het gebied van cadeaukaarten in 

Nederland, zowel B2C als B2B. 

Cadeaukaarten van ons zijn de 

nieuwe VVV Cadeaukaart, VVV 

Dinercheque en VVV Lekkerweg 

 

Daarnaast is VVV Nederland  kennis-

en netwerkpartner voor toerisme, 

recreatie en vrijetijdsbesteding in 

Nederland  

Waar zijn we op dit moment mee bezig? 

VVV Nederland is met ruim 4,5 miljoen verkochte 

cadeaukaarten absoluut marktleider. Op ICT-gebied 

staan we aan het begin van een datagedreven transitie. 

Binnen deze transitie zijn we op zoek naar een Lead 

Developer, die zijn eigen team gaat samenstellen! 

 

Wat ga je doen bij ons? 

Als Lead Developer bij VVV Nederland ben je 

verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de hele 

Sitecore-omgeving, van de back-end tot het CMS van 

de website, van de bouw van een complete platform 

architectuur tot functionele tools, van platform-

integratie tot e-commerce koppelingen. Je gaat tevens 

je eigen team samenstellen. 

In deze rol heb je vooral een overview- en advies-rol 

over de software/applicatie-architectuur, neem je de 

technische eindbeslissingen, maar programmeer je ook. 
 

Wat breng je daarvoor mee? 

 Je hebt een afgeronde technische opleiding op 

HBO+ / WO niveau 

 Je hebt minimaal 5 jaar development-ervaring op 

het gebied .NET en specifiek Sitecore, inclusief 

ervaring in het ontwikkelen van portaal-

oplossingen en webapplicaties 

 Je beheerst Sitecore van A tot Z. Je werkt aan de 

architectuur van platforms en bent een belangrijke 

adviseur voor je klanten en collega’s 

 Sitecore en bekende Sitecore modules, AngularJS, 

HTML(5), CSS, Javascript en web api’s hebben 

voor jou geen geheimen 

 Je hebt kennis van het realiseren van een 

responsive design en search engine optimization  

technieken, search driven websites en de 

infrastructuur die de oplossingen ondersteunt 

 Je denkt verder dan de techniek: je houdt rekening 

met gebruikersgemak, SEO, analytics, complete 

user journeys en touchpoints. Je houdt nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van web 

technologie goed in de gaten 

 Daarnaast ben je sterk analytisch en creatief in het 

vinden van oplossingen 

 Je bent stressbestendig, communicatief sterk en 

kunt beïnvloeden 

 Je voelt je verantwoordelijk voor je werk en het 

resultaat 

 Je hebt ervaring in een senior- of coachende rol en 

bent in staat om een team te begeleiden én te 

enthousiasmeren 

 Een Sitecore Certificaat is een pre 

 Je voelt je thuis in een dynamische werkomgeving 

 Je hebt een uitstekende beheersing van de 

Nederlandse taal in woord en geschrift 

 

Wat bieden wij jou? 

 Een uitdagende functie in een nieuw samen te 

stellen afdeling. 

 Een marktconform salaris met een 13
e
 maand, 38 

verlofdagen en een goede pensioenregeling 

 Regelmatig een bedrijfsuitje, gezellige borrels en 

natuurlijk echte koffie.  

 

Klinkt dit goed? 

Stuur dan uiterlijk 17 december 2017 je CV mét 

motivatie naar sollicitatie@vvvnederland.nl.  

Als je nog vragen hebt, bel dan met Erwin de Zeeuw, 

Directeur Giftcards, op 0343 439 480. 

 

VVV Nederland zoekt een fulltime 

Lead Developer & Architect 
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