Medior Technisch Consultant
Een softwareontwikkelaar en klantverbinder
Het USoft platform biedt oplossingen voor low code ontwikkeling van applicaties. Dit platform is uniek in het
gebruik van geavanceerde rules engine technologie, waardoor het mogelijk is om de business rules direct te
automatiseren. Dit versnelt het ontwikkelingsproces.
Met onze rules engine technologie maakt USoft het mogelijk om op in complexe omgevingen data gedreven
applicaties te bouwen, waarbij data en business rules in verschillende lagen worden beheerd, en superieure
datakwaliteit wordt gewaarborgd. Met dit volledig open platform software worden organisaties beter
ondersteund bij hun besluitvorming en andere processen.

Onze functie van medior technisch consultant
De technisch consultant werkt met het USoft software ontwikkel platform. De uitdaging in deze functie is
applicaties te ontwikkelen die wijzigingen en besluiten op basis van bedrijfsregels automatiseren. Dit vereist dat
de technisch consultant domeinapplicaties kan verbinden met ons USoft Platform. De technisch consultant werkt
on-site bij en met de klant. Een functie met inhoudelijke contacten en veel ruimte en vrijheid voor eigen
oplossingen. Opleveringen zijn vaak strak gekaderd. Dit betekent voortdurend aanpassen aan en adviseren van
de klant. Vanuit de praktijk draag tot slot ook pro-actief voorstellen aan voor verbetering en uitbreiding van ons
product.
Deze functie start met een specifiek opleidingsprogramma naar USoft 9.1 ontwikkelaar voor de klant RVO/DICTU
van 4 weken.

Wie ben jij?!
Van een technisch consultant verwachten we dat hij of zij:
•

een aantoonbaar HBO+ werk- en denkniveau heeft;

•

3 jaar softwarebouw ervaring heeft;

•

een bèta opleiding heeft gevolgd;

•

Ervaring met Agile werken heeft;

•

Ervaring met SQL heeft;

•

kennis heeft met set-georiënteerde talen (XML);

•

minimaal 3 jaar ervaring met een programmeer taal heeft;

•

de Nederlandse taal in woord en geschrift uitstekend beheerst;

•

de Engelste taal in woord en geschrift professioneel beheerst.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat je je herkent in de volgende skills:
•

resultaatgericht;

•

analytisch vermogen;

•

een open en goede luisteraar;

•

hoofd- van bijzaken prima kan onderscheiden;

•

advies goed kan beargumenteren;

•

samen kan werken op verschillende niveaus.
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Wie zijn wij
USoft is een wereldwijde softwareleverancier met 30 jaar ervaring. Wij helpen organisaties met het slimmer en
efficiënter maken van hun operationele processen. Dit doen we op onderwerpen zoals privacy, klantbeleving en
real-time besluitvorming.

Het USoft ontwikkelplatform is volledig gebouwd rondom de toepassing van een rules-engine. De modelgedreven benadering van het platform zorgt dat applicaties gemakkelijk en snel ontwikkeld worden. Het gebruik
van code is tot een minimum beperkt en applicaties kunnen direct getest worden. Het platform is gebaseerd op
het concept dat zelfs complexe software eenvoudig te bouwen en te onderhouden moet zijn. Ons Services
Framework is ontwikkeld vanuit het principe van een open architectuur wat eenvoudig verbinding maakt met
externe bronnen voor het integreren en ontsluiten van informatie.
USoft is een particulier bedrijf en het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland (Naarden) met vestigingen in het
Verenigd Koninkrijk en Servië. Wij bedienen een breed scala van sectoren, van financiële instellingen tot de zorg,
transport, logistiek, overheid en meer.

De sfeer bij USoft kenmerkt zich door wederzijds respect. We staan als een familie om onze producten en klanten
heen. We organiseren vrijwel alles op basis van zelfsturing (in teams) en individuele verantwoordelijkheid en dat
alles in een ontspannen omgeving. Hiërarchie is alleen aanwezig wanneer echt noodzakelijk. De
communicatielijnen onderling en met het management zijn kort en informeel. Een typische USoft medewerker
heeft hart voor de zaak en geen 9-tot-5 mentaliteit.

Wat biedt USoft
We vinden het belangrijk dat onze mensen groeien. USoft traint jou om een expert te worden in USoft software.
We geven op maat gemaakte trainingen en we vinden wederzijdse uitwisseling van kennis tussen collega’s op de
werkvloer een effectieve en inspirerende manier om te leren en te groeien. We vinden het niet alleen belangrijk
wat je doet maar ook hoe je je werk doet. We trainen daarom onze medewerkers ook in communicatie en samen
werken. Je salaris is gebaseerd op de werkzaamheden, je ervaring en je opleiding. Voor onze medewerkers
hebben we een aantal verzekeringen afgesloten waaronder een pensioenverzekering. De prestatie en resultaten
van de technisch consultant wordt naast het salaris beloond met een resultaatafhankelijke bonus. Onze
werktijden zijn flexibel. Parttime werken is ook mogelijk.

Interesse?! Kom praten!
Heb je een passie voor softwareontwikkeling en klant georiënteerde consultancy en wil je meewerken aan een
groeiende internationale organisatie die als een familie om haar product heen staat, dan nodig ik je graag uit
voor een gesprek met mij of een van mijn collega’s. Stuur je CV en motivatie naar Margreet Ligthart Schenk
margreet.ligthart.schenk@usoft.com of bel mij op 06-46212157.

USoft B.V.
IJsselmeerweg 1
1411 AA Naarden
The Netherlands
Email: info@usoft.com
Website: www.usoft.com
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