Software Engineer
Dagelijks een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en opleveren van onze
software voor onze integrale logistieke oplossingen. Als Software Engineer
werk je met de nieuwste software frameworks. Heb jij ervaring als
Software Engineer en ben je op zoek naar een uitdagende functie binnen
een professionele omgeving? Kom dan ons Software team versterken met
jouw enthousiasme en kennis!

Wat ga je doen?
Als Software Engineer lever jij een bijdrage aan de ontwikkeling en oplevering van software voor
integrale logistieke oplossingen van Inther Group. Verder ben je verantwoordelijk voor:
•

Programmeren van modules en functies op basis van een technisch ontwerp;

•

Realiseren en begeleiden bij de inbedrijfname op klantlocatie;

•

Betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten, zoals het A-Frame en de GRIPP;

•

Werken met de nieuwste software frameworks zoals Java, Vue, Hibernate, Camunda en
Spring;

•

Werken in een Agile team middels een Kanban proces waarbij ook best practices uit
Scrum toegepast worden;

•

Proactief meedenken over de ontwikkeling van de systemen om samen optimaal
maatwerk te kunnen leveren.

Wat vragen wij van jou?
Als Software Engineer ben je zelfstandig in jouw werk en ben je communicatief sterk. ICTvraagstukken analyseren en oplossen is jouw passie en je hebt een goede kennis van Java en SQL.
Verder breng je onderstaande met je mee:
•

Hbo werk- en denkniveau, richting Informatica of Software Engineering;

•

Enkele jaren ervaring als Software Engineer;

•

Een proactieve en stressbestendige werkhouding;

•

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 , afhankelijk van jouw kennis en ervaring, tussen de € 2.640,- en
€ 5.650,- bruto per maand.
Verder bieden wij jou:
•

30 vakantiedagen waarvan 3 collectieve sluitingsdagen die jaarlijks worden vastgelegd;

•

Opleidingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied;

•

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

•

Iedere dag verse lunch met broodjes in onze kantine;

•

Een collectieve ziektekostenverzekering en een goede pensioenregeling;

•

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

Team Software
Onze Software afdeling, bestaande uit 33 medewerkers in Nederland en 7 medewerkers in
Moldavië, werkt met de laatste stand der techniek en is altijd op zoek naar een nog efficiëntere en
betere manier van werken, waarbij we graag jouw ondersteuning en kennis inzetten! Je rapporteert
als Software Engineer rechtstreeks aan Roel, onze Afdelingsmanager Software, welke jou tevens
optimaal zal coachen.

Al zin om onderdeel van team Software te worden?! Stuur dan jouw CV met enthousiaste
motivatie naar jobs@inthergroup.com.

SOLLICITEER NU!
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