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IT Commissie
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Lid IT Commissie: Web(applicatie)-ontwikkelaar
Inhoud van de functie
Het technisch onderhouden, beheren en ontwikkelen van de websites en (web)applicaties van
Stichting Vakantiespel en de onderliggende evenementen VakantieSpel en Sint in Alphen.
Taakomschrijving
Als web(applicatie)ontwikkelaar zorg je er samen met je mede-commissieleden voor dat de websites
en (web)applicaties technisch beschikbaar zijn. Jaarlijks zorg je ervoor dat in samenwerking met het
vormgevingsteam van de PR Commissie, de vormgeving van de website wordt aangepast aan het
nieuwe thema. Tevens voer je op verzoek van de organisatie wijzigingen door in de (web)applicaties
ter ondersteuning van de organisatie of ontwikkel je nieuwe (web)applicaties. Enkele
(web)applicaties die ontwikkeld zijn; de sponsordatabase, inschrijfformulieren, indelingspagina’s en
het reserveringssysteem voor Sint in Alphen.
Verantwoordelijkheden
Als technisch lid van de IT Commissie ben je verantwoordelijk voor:
• Beschikbaarheid van de websites en (web)applicaties (Backend)
• Beschikbaarheid van de servers
• Beveiliging van de website en achterliggende databases met persoonsgegevens
• IT hulpmiddelen tijdens de activiteiten van Stichting Vakantiespel
• Beheer van de domeinen van Stichting Vakantiespel (o.a. vakantiespel.com, sintinalphen.nl)
Competenties
• Inventief
• Flexibel in tijdsbesteding
• Zorgvuldig en accuraat
• Proactieve werkhouding
• Kennis van HTML5, PHP, MySQL, CSS, Javascript (vue/jquery)
• Kennis van Laravel is een pre
• Kennis van Linux is een pre
• Kennis van AWS is een pre
• Kennis van GIT is een pre
• Kennis van Google Apps/G Suite is een pre
• Kennis van GDPR/AVG wetgeving is een pre
Duur van de functie/tijdsbesteding
Je moet de intentie hebben de functie minimaal drie jaar te willen vervullen. Gedurende het jaar volg
je een keer per maand de algemene IT vergaderingen.
De tijdsbesteding is gemiddeld 12-16 uur per maand. Waarbij rond de inschrijfperiode (april/mei) van
het VakantieSpel de tijdsbesteding hoger kan liggen. Beschikbaarheid tijdens het VakantieSpel
(laatste week van de zomervakantie) is een pre.
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