Software Engineer - Service
Ben jij communicatief sterk, stressbestendig en heb je affiniteit met
logistieke processen? Ben jij daarnaast op zoek naar een combinatie van
programmeren, analyseren en contact met de klant? Dan ben jij de Software
Engineer die wij zoeken om samen met ons de beste service te verlenen aan
onze klanten!

Wat ga je doen?
Als Service Software Engineer ben jij samen met jouw collega’s Engineers verantwoordelijk voor
het onderzoeken en oplossen van software storingen. Dagelijks ben jij bezig met het analyseren en
oplossen van software problemen en het implementeren van software wijzigingen.
Ook onderhoud jij contact met onze externe klanten. Verder hou jij je bezig met onder andere:
•

Ad-hoc onderzoeken en oplossen van software voor nationale en internationale klanten;

•

Analyseren en oplossen van complexe software problemen binnen talen als Java en PLSQL;

•

Implementeren van structurele software wijzigingen om de efficiency te verhogen;

•

Uitvoeren van (service) projecten en changes bij klanten;

•

Vraagstukken van de klant vertalen naar een technische oplossing;

•

Werken met een diverse set van tools en frameworks waaronder Java, Oracle, PL/SQL,
PostgreSQL, NodeJS, Vue Angular en Spring.

Wat vragen wij van jou?
Om in aanmerking te komen voor de rol van Service Software Engineer ben jij proactief en
stressbestendig, je werkt graag klant- en service gericht en je hebt affiniteit met techniek, ICT en
logistieke processen. Verder breng jij onderstaande met je mee:
•

Een afgeronde HBO-opleiding richting Software Engineering of Informatica;

•

0 tot 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;

•

Goede kennis van SQL en Java;

•

Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
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Wat bieden wij jou?
Als Software Engineer verdien je tussen € 2.600,- en € 5.600,- , afhankelijk van jouw kennis en
ervaring.
Verder bieden wij jou:
•

Veel vrijheid voor het invullen van jouw eigen rol;

•

30 vakantiedagen waarvan 3 collectieve sluitingsdagen (deze worden jaarlijks vastgelegd);

•

Opleidingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied, afhankelijk van waar jij jezelf op wil
ontwikkelen;

•

Een pensioenregeling bij Nationale Nederlanden;

•

Een vitaliteitsbudget van € 140,- netto per jaar te gebruiken voor jouw sport abonnement
of sport benodigdheden;

•

Iedere dag verse lunch met broodjes in onze kantine waar wij een bijdrage aan leveren;

•

Wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de leukste
teamactiviteiten!

Team Service
Als Service Software Engineer Service kom je terecht in ons Service team. Team Service bestaat uit
Software Engineers, Hardware Engineers, Accountmanagers, Technical Customer Support
Employees, System Improvement Engineers, Resident Engineers, een data scientist en een
Technical trainer. Je rapporteert als Software Engineer Service rechtstreeks aan Rick, onze service
software manager, welke jou tevens optimaal zal coachen.
Al zin om onderdeel uit te maken van ons Service Team? Stuur jouw CV met enthousiaste motivatie
naar jobs@inthergroup.com.

SOLLICITEER NU!
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