Wegens groei zoeken wij een ambitieuze en enthousiaste
Medewerker Software Developer (m/v)
Accell staat voor de uitdaging om de huidige wereldwijde IT systemen binnen de Accell
Group naar de laatste technologieën te migreren. Daarom zijn wij op zoek naar een
software developer.
Wil jij verantwoordelijk zijn voor het specificeren, ontwerpen, ontwikkelen, integreren,
testen en onderhouden van deze software oplossingen voor bestaande (in-house
development) en nieuwe systemen en waar van toepassing het koppelen van deze
systemen en systemen van derden om onze primaire processen te ondersteunen, lees
dan verder.
Wanneer jij bovendien enige jaren vergelijkbare ervaring hebt en toe bent aan jouw
tweede of derde carrièrestap dan nodigen we je graag uit om te solliciteren.
Wat worden jouw verantwoordelijkheden















In overleg met de aanvrager, software oplossingen definiëren en ontwerpen
voor initiatieven vanuit de business;
Impact analyses maken, die een goed beeld geven van de benodigde
inspanningen;
De oplossingen in een breder spectrum plaatsen, zodat ze voor meerdere Accell
bedrijven toepasbaar zijn;
De ontwerpen uitwerken en onderwerpen aan een gedegen programmeurstest;
Gedurende het ontwikkelproces nauw contact houden met de aanvrager om er
zeker van te zijn dat de ontwikkelde software aansluit bij de wensen en
vereisten van de aanvrager;
Beheren van de bestaande systemen en software oplossingen;
Meedraaien in derdelijns ondersteuning m.b.t. software in productie;
Rapporteren van project/RFC/Incident status aan Project Management, team
management en/of business sponsoren;
Je eigen tijd en werkzaamheden managen en afstemmen met je leidinggevende
en/of projectleider;
Meedraaien in applicatie vervangingstrajecten;
Continu verbeteren van (interne) processen;
Meedraaien in meerdere projecten die betrekking (kunnen) hebben op
meerdere (geografische) locaties;
Ondersteuning bieden aan zowel project als support teams en hierbij de team
leden richting geven in hun werkzaamheden;
Ontwikkelen van positieve werkrelaties met andere afdelingen binnen de
organisatie.

Aan welke functie-eisen moet je voldoen



HBO-WO werk- en denkniveau;
Beheersing van één of meerdere programmeertalen. Waarbij kennis van
CA:plex, C++, Visual Basic, .NET, C#, Javascripting en/of Outsystems een pré
is;






Ervaring / basiskennis van database structuren en technologieën bij voorkeur
DB2 & SQL;
Vergelijkbare IT werkervaring in een supply chain organisatie met aantoonbare
kennis van elementaire tot complexe software producten;
Uitstekende beheersing van de Engelse taal, mondeling en schriftelijk;
Bereidheid tot reizen naar onze vestigingen in binnen- en buitenland.

Welke competenties moet je volgens ons hebben om bij ons te kunnen slagen













Proactieve ambitieuze houding;
Flexibele positieve servicegerichte instelling;
Enthousiasme en humor;
Verantwoordelijkheid c.q. initiatief nemen;
Resultaatgerichtheid: “focus op getting things done”;
Analytische vaardigheden en creatief probleemoplossend vermogen;
Helikopter-view en het vermogen om prioriteiten te stellen;
Goed oog voor de details;
Stressbestendig;
Beschikkend over goede communicatie vaardigheden;
Leergierig;
Teamspeler maar kan ook individueel zijn werkzaamheden afwerken.

Wat krijg je hiervoor terug




Leuke nuchtere collega's in een informeel en flexibel team;
Een professionele omgeving waarin gewerkt wordt met de laatste technologieën
die je in staat stellen om je inhoudelijk verder te ontwikkelen;
Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Niet onbelangrijk
Het betreft hier een fulltime functie met standplaats Heerenveen. Wanneer je
volledig voldoet aan het gestelde functieprofiel en toe bent aan een serieuze 2e of 3e
carrière uitdaging in een leuke omgeving, dan word je uitgenodigd om te reageren.
Het heeft geen zin om te solliciteren wanneer je niet fulltime beschikbaar bent of niet
voldoet aan de genoemde functie-eisen.
Contact
Belangstellenden nodigen wij van harte uit een bondige sollicitatiebrief met uitgebreid
CV te mailen naar work@accell-it-services.com.
Over Accell
Accell IT Services B.V. levert een breed pakket aan IT-diensten aan Accell Group N.V.
en haar werkmaatschappijen in binnen- en buitenland.
Accell Group is een toonaangevende, internationale holding die zich richt op het ontwikkelen, produceren en verkopen van fietsen, fietsonderdelen en fitnessapparatuur.
De onderneming heeft marktleidende posities in Nederland en verschillende andere
landen. In Europa is Accell Group marktleider in fietsen, gemeten in omzet. De

bekendste merken van Accell Group zijn Batavus, Sparta , Koga, Loekie (allen NL),
Ghost, Haibike, Winora, Raleigh, Diamondback, Lapierre, Tunturi, Atala, Redline en
XLC (internationaal).
Wereldwijd werken er circa 3.000 mensen in achttien landen voor Accell Group en haar
dochterondernemingen. Accell Group heeft productievestigingen in Nederland,
Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Turkije en China. De producten van Accell Group
vinden hun weg naar meer dan zeventig landen. Het hoofdkantoor van de
onderneming is gevestigd in Heerenveen. De aandelen Accell Group worden
verhandeld op de officiële markt van Euronext Amsterdam en zijn opgenomen in de
Amsterdam Smallcap-index (AScX). In 2015 realiseerde Accell Group een
winstgevende omzet van € 986 miljoen.

