
 

 
 

Profielschets Technical Integrator ISRES/Datarotonde 
 

 
Voor het koppelen van digitale processen voor klanten van de Datarotonde zijn wij op zoek 
naar een: 
 

Technical Integrator (m/v/x) –  40 uur per week 
 

De Datarotonde is een onafhankelijk platform dat digitale en geautomatiseerde 
communicatie mogelijk maakt tussen en binnen bedrijven. Het is hét integratieplatform van 
de Nederlandse vastgoedsector en biedt integratie-oplossingen op het gebied van 
informatietechnologie, bedrijfsprocessen en data. Elke maand verwerkt de Datarotonde 
meer dan 90 miljoen digitale berichten bij een beschikbaarheid van 99,8%. 
 
  
Datarotonde componenten Datarotonde kerneigenschappen 

• Enterprise service bus • High performance 

• API platform • Uptime 

• Business process engine • Scalability 

• Datalake feed • Networking en communication 

• Monitoring (systeem- en 
klantgericht) 

• Infrastructure (2 datacenters) 

  
 
 

 

 
 



 

Als Technical Integrator maak je deel uit van het ISRES DevOps team en ondersteun je de 
functionele consultants bij het uitwerken van de proces oplossingen. Je werkt de technische 
aspecten van de oplossing uit voor wat betreft berichtdefinities, bericht translaties en event 
handling. Als Technical Integrator implementeer je een ontwerp met behulp van de 
Datarotonde procesconfiguraties (JSON) en translatie mechanismen (XSLT). Je voert 
daarnaast technische integratietesten uit en handelt de incidenten, change requests en 
serviceverzoeken van klanten af. 
 

We zoeken iemand die proactief en servicegericht is. Je kunt abstract denken en bent een 
teamspeler. Kwaliteit heb je hoog in het vaandel staan. 
 

Wij vragen: 

• HBO (bedrijfskundige) Informatica 

• Domeinkennis van de corporatiesector is een pre, maar niet noodzakelijk. 

• Vakinhoudelijk vragen wij dat je in staat bent om algoritmes te ontwerpen en dat je 
(professionele) kennis hebt van: 
- XML, XSLT, XPath; 
- JSON; 
- SOAP (incl. WSDL’s), REST (incl. Open Api Specs); 
- C#/.NET; 
- Git en Azure DevOps. 

 

Wij bieden: 

• Een marktconform salaris en een prestatiebeloning. 

• Een hybride werkomgeving en de vrijheid om je werk zelf in te delen. 
 


