
Solution architect (software development) 

Werk-/denkniveau  HBO / HBO+  

 Uren per week  24 - 40 uur  

Standplaats  Weert 

 

Wij zijn binnen The DOC op zoek naar een solution architect die in staat is om complexe 

klantvraagstukken op technisch en/of conceptueel niveau uit te werken in een helder 

advies en architectuur. Tevens weet jij deze architectuur om te zetten naar een 

werkende oplossing. Je gebruikt specifieke kennis over relevante architectuurstijlen, 

integratie en ontwikkelmethoden. Daarnaast begeleidt en implementeer je projecten 

gericht op business en technologie, hier horen verantwoordelijkheden bij zoals: het 

initiëren, uitvoeren en succesvol opleveren van projecten in lijn met de strategische 

pijlers van The DOC en onze klanten.  

Wat wij vragen  

▪ Je bent goed in het ontwerpen en implementeren van oplossingen die naadloos 

aansluiten op de wensen van onze klanten 

▪ Je bent goed in het opstellen van documentatie zoals een architectuur document, 

functioneel en of technisch ontwerp, adviesrapport, implementatieplan en offertes  

▪ Je houdt overzicht vanuit meerdere oplossingen & technieken en zorgt voor 

technische coördinatie en participatie om zo de klant te adviseren 

▪ Je bewaakt de voortgang en/of de inhoudelijke kwaliteit van de oplossing, budget en 

tijdsplanning zowel op business (klant) als IT niveau 

▪ Je vindt het leuk om als eerste aanspreekpunt te fungeren bij (technische) 

vraagstukken en oplevering van projecten richting klanten  

▪ Je bent in staat om projectmanagement zaken op te pakken en ontwikkelaars aan te 

sturen  

▪ Je participeert en je neemt initiatief in projecten in de rol van solution architect en 

lead developer 

▪ Je acteert als pre-sales voor het opzetten van proof of conceps, geven van 

presentaties en ontwikkelen van nieuwe innovaties (R&D) 

▪ Je bent een kei in het analyseren van ICT infrastructuur of voorzieningen 

▪ Je bent klantgericht, analytisch en in staat om (IT) processen te optimaliseren 

▪ Je bent bereid om enkele keren per jaar stand-by diensten te draaien  

▪ Je bent in het bezit van rijbewijs B en bereid tot reizen 

▪ Je spreekt zowel de Nederlandse als Engelse taal vloeiend en bent goed in woord en 

geschrift 



▪ Dat jij past binnen onze kernwaarden: 

o Jij weet je als geen ander in te leven in de uitdagingen van onze klanten en denkt 

in oplossingen  

o Je bent goed in professioneel, zakelijk en doelgericht werken 

o Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden 

o Je komt met nieuwe ideeën en weet van aanpakken 

o Je bent in staat om effectief in teams samen te werken 

Wat wij als extra voordelen zien 

▪ Kennis en ervaring op het gebied van technieken zoals Javascript, JQuery, CSS, Java 

en JSON 

▪ Kennis van architectuur op het gebied van software ontwikkeling, continuous delivery, 

Devops, testen etc 

▪ Kennis en ervaring op het gebied van Oracle (database, middleware en focus op 

ontwikkeling van applicaties in APEX) 

Wat wij bieden  

▪ Een ongekend goede werksfeer met personeelsuitjes en een informele cultuur  

▪ Een platte organisatie met korte lijnen. Openheid en transparantie vinden we heel 

belangrijk binnen The DOC  

▪ Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën 

▪ Een prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden  

▪ Mogelijkheden om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken 

Solliciteren 

Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV 

naar sollicitatie@thedoc.nl. Een persoonlijkheidstest kan onderdeel uitmaken van de 

sollicitatieprocedure. Heb je vragen over de vacature of de procedure dan kun je contact 

opnemen met onze HR-adviseur Renske Veugen, via sollicitatie@thedoc.nl of 

telefoonnummer +31 (0)6 - 4160 2436. 
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