
Software Developer 

 

Als Software Developer, ben je verantwoordelijk voor de constante ontwikkeling en het 
realiseren van maatwerk systeemontwikkeling (inclusief de analyse, bouw, test en 
implementatie). Bovendien onderhoud je de relatie met de betreffende leveranciers en 
ondersteun je de product-eigenaren en eindgebruikers van deze applicatie. Je werkt in een team 
van medewerkers die van communicatietechnologie houden en geboeid blijven door IT- 
innovaties.  

 
Als Software Developer ben je ambitieus en vind je het uitdagend om te werken aan: 

 Het in kaart brengen van wensen en eisen van eindgebruikers en het van daaruit tot een 
functioneel ontwerp komen. 

 Het analyseren, ontwerpen en bouwen van maatwerkapplicaties draaiend op de meest 
gangbare platformen (PC’s en mobiele devices) en het bouwen van interfaces tussen de 
verschillende Core-systemen van SETAR en een verscheidenheid aan netwerkelementen. 

 Het opstellen van verbeteringsvoorstellen naar aanleiding van gebruikerswensen, inclusief 
het opstellen van kosten/baten van de wijziging en impactanalyse met betrekking tot het 
proces en organisatie. 

 Het rapporteren van systeemincidenten overeenkomstig de Service Level Agreements met 
de leveranciers en regulier voortgangsoverleg hierover met de leveranciers. 

 Het ondersteunen van test- en bouwwerkzaamheden, conversie en het geven van training 
waar nodig. 

 
Functie-eisen en competentieprofiel 

 Minimaal een hbo diploma Informatica of vergelijkbare studie 

 Minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie 

 Kennis van en aantoonbare ervaring met object-oriented systeemontwikkeling  

 Industriestandaard Java is een must. Tevens hebben wij een voorkeur voor de andere  
industriestandaards: HTML5 en C#  

 Ervaring met Linux/Unix/Windows operating systemen 

 Kennis en ervaring met Oracle, MS SQL Server en MySQL databases 

 Up-to-date kennis van ontwikkelingen in mobile technology 

 Bij voorkeur affiniteit met telecommunicatienetwerken 

 Bij voorkeur ervaring met werken volgens Agile/ Scrum 
 
Dit ben jij 

 Je bent zelfstandig en kunt in teamverband werken 

 Je bent innovatief en ondernemend  

 Je bent flexibel 

 Je bent communicatief en vindingrijk 

 Je bent proactief en toont grote doorzettingsvermogen 

 Je bent analytisch, oplossingsgericht en Een proactieve houding toont en resultaatgericht  
 Je hebt een lifelong learning instelling  
 
Wij bieden 

 Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden 

 Prettige en dynamische werksfeer 

 Trainingsmogelijkheden 


