Vacature webdeveloper bij het Instituut voor de Nederlandse
Taal (INT)
Wij ontwikkelen en beheren een schat aan informatie gerelateerd aan de Nederlandse taal: hedendaags
en historisch materiaal, met bijvoorbeeld woordbetekenis, spelling, grammatica, etymologie en nog
veel meer.
Onze gebruikers, van wetenschappers tot algemeen geïnteresseerden, moeten al dat moois natuurlijk
wel weten te vinden en kunnen begrijpen. Daarom zoeken we een nieuwe collega om onze diverse
websites bij te houden en te verbeteren.
Jouw werk
Je werkt nauw samen met collega’s met heel verschillende specialiteiten: onze communicatieadviseur,
taalwetenschappers, programmeurs en systeembeheerders.
Naast onze hoofdwebsite ivdnt.org en onze taalmaterialensite werk je ook aan speciale websites voor
o.a. taaladvies, evenementen en crowdsourcing-projecten. Je beheert CMS’en (hoofdzakelijk
Wordpress) en zorgt voor prettig werkende, goed uitziende websites die in lijn zijn met onze huisstijl
en voldoen aan de laatste standaarden.
Je hebt minimaal hbo-denkniveau, bent communicatief vaardig en spreekt goed Nederlands. Je leert
graag bij en neemt initiatief.
Je hebt ervaring met:
●
●
●
●
●

Wordpress of Drupal (of een ander CMS) en het werken met themes en plugins
Best practices voor performance, SEO, accessibility
Moderne CSS, preprocessors zoals Sass
Javascript (en evt. TypeScript)
Ervaring met nog een andere programmeertaal, bijvoorbeeld PHP of Python

Het liefst ben je ook bekend met, of wil je je ontwikkelen in:
●
●
●
●

Interactieontwerp / UX
Grafisch ontwerp
Vue/React/Angular/Progressive Web Apps
Linux, Apache, MySQL/PostgreSQL

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de cao Onderzoeksinstellingen. Het betreft vooralsnog
een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vaste aanstelling. Het INT heeft aantrekkelijke
arbeidsvoorwaarden waaronder veel vrije dagen, een eindejaarsuitkering en aansluiting bij het ABP
voor de pensioenvoorziening.

Neem voor meer informatie over de vacature contact op met de heer Jan Niestadt,
jan.niestadt@ivdnt.org. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Sollicitaties kunnen per mail verstuurd worden naar: secretariaat@ivdnt.org t.a.v. de directeur,
mevrouw prof. dr. F. Steurs.
Over het INT
Het Instituut voor de Nederlandse Taal is dé plek voor iedereen die iets wil weten over het Nederlands
door de eeuwen heen. We zijn een breed toegankelijk wetenschappelijk instituut dat alle aspecten van
de Nederlandse taal bestudeert, waaronder de woordenschat, grammatica en taalvariatie. We
verzamelen de nieuwste Nederlandse woorden, actualiseren belangrijke naslagwerken zoals de
Algemene Nederlandse Spraakkunst en maken vaktaal toegankelijk via terminologielijsten. Ook zijn
we betrokken bij diverse nationale en internationale samenwerkingsverbanden.

Om al deze taken te ondersteunen, ontwikkelen we zelf websites en -applicaties, bijvoorbeeld over
vertalen van en naar het Nederlands, terminologie, taaladvies of historische teksten.

We zitten in de sfeervolle Leidse binnenstad, op loopafstand van het station. Er zijn ruime
werkkamers en we maken goede afspraken over de bezetting, zodat je thuiswerken en werken op
locatie kunt afwisselen. Er zijn collega’s van alle leeftijden en de sfeer is informeel. Er is veel ruimte
voor eigen inbreng en volop mogelijkheid om ervaring op te doen met verschillende tools en
technologieën.

