Senior R&D Softwaredeveloper
Het team R&D is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de USoft producten. Dit doen we op
onderwerpen zoals privacy, klantbeleving en real-time besluitvorming. Hardcore back-end programmeren is de
uitdaging. Het team R&D dat uit 8 personen bestaat, werkt voornamelijk inhouse aan onze producten en aan
klantprojecten. Bij het ontwikkelen van onze softwareproducten spelen in willekeurige volgorde: C#, Java,
Javascript, C++, jQuery, BPM, Java Service Frameworks (Jax-RS en Jax-WS), SVG Scalable Vector Graphics en rules
engines een belangrijke rol.

Over jou
•

Sta je aan het begin van je carrière of loop je al een paar jaar als developer mee?

•

Werk je bij voorkeur aan de ontwikkeling van een product?

•

Ben je ervaren in of heb je affiniteit met set georiënteerd denken (XSL/XML, SQL)?

•

Beheers je tenminste één van de technieken/programmeertalen waarmee we werken?

•

Voel jij je goed bij de manier waarop wij (samen) werken aan onze producten? en

•

Heb je aantoonbaar HBO+ werk- en denkniveau?

Dan ben jij de kandidaat die we van harte uitnodigen bij ons te solliciteren!

We vinden het daarnaast ook belangrijk dat je:
•

een sterk gevoel hebt voor kwaliteit, je ontwerpt graag degelijke en betrouwbare software;

•

gestructureerd en snel naar het benodigde resultaat kunt werken;

•

in je stijl van communiceren en samenwerken toegankelijk bent en positieve feedback kunt geven;

•

actief initiatieven en verantwoordelijkheid neemt;

•

met de mentaliteit van een teamspeler (samen zijn we slimmer en efficiënter) je eigen werk zelfstandig
inricht en uitvoert.

Over USoft
USoft is een wereldwijde softwareleverancier met 30 jaar ervaring. Wij helpen organisaties met het slimmer en
efficiënter maken van hun operationele processen.
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.
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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.

Solliciteren
Heb je interesse in deze uitdagende functie? Solliciteer dan direct door je CV en motivatie te mailen naar
Margreet Ligthart Schenk margreet.ligthart.schenk@usoft.com. Binnen 24uur ontvang je telefonisch of per mail
een reactie op je sollicitatie. Heb je vragen? Mail met Margreet.

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