
vacature
Industrial Software Ontwerper

Bij welk bedrijf ?
een innovatieve en succesvolle machinebouwer gevestigd in Midden Nederland. 

ontwikkelt, levert en installeert hoogwaardige sorteer- en verpakkingsmachines

is internationaal actief bij top klanten in de voedingsmiddelenindustrie

is een van ‘s werelds grootste producenten in haar segment

bestaat uit een professioneel team van enthousiaste en ervaren collega’s

Wat ga je doen ?
Ontwerpen en beheren van software architectuur, standaarden en methoden

Verkennen van nieuwe technologische ontwikkelingen

Uitvoeren van concepttesten en up-to-date houden van gebruikte software

Afstemmen van software architectuur en ontwikkelpipeline met andere teams

Zelf compleet nieuwe software ontwikkelen

Wat breng je mee ?
Afgeronde Master opleiding (MSc) in de Informatica

Minimaal 8 jaar ervaring met software ontwikkelingen en architectuur

Kennis en ervaring met Scrum, C, C#, C++ (11/14), Google Test framework, Javascript 

en/of Typescript, MQTT, REST, Cucumber, Linux RT, Hudson/Jenkins, Git-SVN, Unit 

testing, Test Automation, 

Ondernemend, collegiaal en eigenaarschap in je werk

Binnen het software team ben jij de specialist die de software architectuur, standaarden 

en methoden ontwerpt en beheert. Je verkent nieuwe technologische ontwikkelingen, 

voert concepttesten uit en zorgt ervoor dat gebruikte software up-to-date blijft. Daarbij 

draag je gekozen werkwijzen uit en borg je de kwaliteit. Architectuur en ontwikkelingen 

stem je intern af en daarnaast  ontwikkel je  zelf ook software. Het gaat om o.a. windows 

applicaties, mobile devices, client server systemen, databases en plc interfaces.
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Wat is het aanbod ?
werken bij een zeer dynamisch, vooraanstaand en gezond familiebedrijf

betrokken collega’s, een hecht team en een prettige informele werksfeer

een high tech functie binnen een innovatieve werkomgeving

prima pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

volop ruimte voor persoonlijke groei en optimale ontwikkeling

www.z-vizier.nl

Interesse ?
stuur je motivatie en CV naar: info@z-vizier.nl
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bel voor meer informatie Arnoud Zweers: 06 – 38 48 89 99
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