Codema SDF is het softwarebedrijf binnen de Codema Systems Group. Oplossingen van Codema SDF
worden geleverd aan bedrijven in de gehele keten vanaf de jonggoed producent tot het handelsbedrijf.
Eén van de softwarepakketten is Logice, een totaalpakket voor handelaren van inkoop tot webshop.
De Codema Systems Group is een holdingmaatschappij bestaande uit vier afzonderlijke
ondernemingen. Iedere onderneming is uniek en kent haar eigen discipline. Codema Systems Group
timmert internationaal zeer succesvol aan de weg en levert innovatieve logistieke systemen,
management- en besturingssoftware, irrigatie en elektrotechnische oplossingen en (op maat gemaakte)
producten voor de (glas)tuinbouw. Gezamenlijk een onverslaanbaar team.

Ter versterking van ons team van Codema SDF, op zoek naar een gemotiveerde:

Senior Software Developer
Je vormt samen met 6 collega’s het R&D-team van SDF, dat verantwoordelijk is voor de verdere
ontwikkeling van de standaardsoftware en eventueel maatwerk. Wij programmeren in diverse talen
(Delphi, C#, Forth, C) voor Windows.
Taken
•
•
•
•

Zelfstandig ontwikkelen van herbruikbare softwarecomponenten;
Zelfstandig ontwikkelen van hierop gebaseerde software modules;
Meedenken over de architectuur en ontwikkeling van het systeem;
Onderhouden van de technische documentatie.

Eisen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal HBO werk- en denkniveau;
Sterk analytisch vermogen, abstract denkvermogen, technisch inzicht, servicegericht;
In staat in samenwerking architectuurconcepten te ontwerpen en praktisch in te vullen;
Ruime ervaring als softwareontwikkelaar;
Ruime ervaring met het .NET platform, C# en Delphi;
Vermogen om andere programmeertalen snel te leren;
Kennis van ASP.NET MVC, jQuery, jQuery UI, HTML5/CSS3 is een pre;
Ervaring / affiniteit met de glastuinbouw is een pre;
Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Ons aanbod:
Een uitdagende, afwisselende en zelfstandige functie binnen een gezonde onderneming waarin initiatief,
creativiteit en flexibiliteit in hoge mate op prijs wordt gesteld. Deze functie betreft een sleutelpositie
binnen een klein team waar een prettige werksfeer heerst. Voor deze uitdagende functie in een
dynamische werkomgeving bieden wij goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een korte brief of e-mail met je CV aan SDF Tuinbouwautomatisering B.V., Oosteindsepad 8,
2661 EP Bergschenhoek t.a.v. Linda Rongen, of vacature@codemasystemsgroup.com
Je kunt ook telefonisch contact opnemen onder 010-8516332. Voor meer informatie over het bedrijf of
deze functie kun je een kijkje nemen op onze website: www.codema.nl

