Onze organisatie
Accell Group richt zich internationaal op de midden- en hogere segmenten van de markt
voor fietsen en fietsonderdelen en -accessoires. 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, Ghost, Haibike, Winora, Raleigh, Diamondback, Lapierre, Tunturi, Atala,
Redline en XLC.
Accell IT B.V. levert een compleet pakket aan IT diensten aan Accell Group N.V. en haar
werkmaatschappijen in binnen- en buitenland. Met compleet bedoelen we dat ieder
bedrijfsproces waarin IT een rol speelt of kan spelen de aandacht heeft. Accell IT is zowel
qua beleid als uitvoering sterk gecentraliseerd. Vanuit Heerenveen worden de diensten
ontwikkeld en geleverd. Het doel is hierbij om de kwaliteit en innovatie die Accell nastreeft
in haar productportfolio met vergelijkbare producten, diensten en service te ondersteunen.
Het Accell IT beleid is gericht op het creëren van een professionele, prettige, open
bedrijfscultuur waarin iedere medewerker gestimuleerd wordt tot en de ruimte krijgt om
zichzelf te ontplooien. Sfeer en collegialiteit zijn de basisvoorwaarden voor een goede
samenwerking binnen de teams en de teams met elkaar. Deze 'waarden' zijn uitstekend en
we zijn trots op een zeer laag personeelsverloop.
Vanwege uitbreiding zijn we bij Accell IT B.V. in Heerenveen op zoek naar een enthousiaste

Backend Web Developer .NET C# (M/V)
Algemeen
Accell ontwikkelt het vooraanstaande B2B systeem Accentry. Dit systeem wordt in heel
Europa gebruikt door de dealers van Accell Group (o.a. Batavus, Sparta, Koga, Juncker,
Lapierre, Ghost en Tunturi). Accentry is naast een bestelsysteem een totaaloplossing met
diverse diensten voor haar gebruikers. Het dienstenpalet wordt steeds verder uitgebreid
waardoor er binnen één systeem steeds aan nieuwe uitdagende projecten gewerkt kan
worden. Om deze uitbreiding te kunnen realiseren, zijn we op zoek naar versterking van een
Backend Web Developer .NET C#, die meerdere jaren ervaring heeft als Web Developer en
toe is aan een nieuwe uitdaging.
Als team ligt de verantwoordelijkheid bij het ontwerp, de ontwikkeling en het beheer van
Accentry. Er wordt ontwikkelt op het Microsoft .Net platform en Elastic Search wordt
gebruikt als zoekmachine. ’s Ochtends wordt de dag gestart met een daily stand-up en
wordt de dag vervolgd met analyses, informeel overleg, peer reviews en uiteraard het
programmeren zelf.
In deze functie rapporteer je aan de Lead Developer Web Technology. De functie maakt
onderdeel uit van de afdeling Development.

Werkzaamheden
• Functioneel en technisch ontwerp, ontwikkeling en onderhoud van (mobiele)
internettoepassingen;
• Ontwikkelen en onderhoud van web- en Windows-services;
• Ontwerpen en optimaliseren databases;
• Meedenken en uitwerken van analyses voor diverse vraagstukken van de
fietsmerken;
• Herkennen van trends en interessante ontwikkelingen op het gebied van
internettechnologieën.
Functie-eisen
•
HBO/WO-niveau met een ICT-achtergrond (bij voorkeur informatica);
•
Minimaal 2 jaar relevante werkervaring, maar 10 jaar of langer is ook prima;
•
Analytisch en probleemoplossend vermogen met een kritische instelling;
•
Heldere en overzichtelijke code kunnen schrijven;
•
Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
•
Een proactieve en ambitieuze houding;
•
Een flexibele, positieve en servicegerichte instelling;
•
Verantwoordelijkheidsgevoel c.q. initiatief nemen;
•
Resultaatgerichtheid: “focus op getting things done”;
•
Helikopter-view en het vermogen om prioriteiten te stellen;
•
Goed oog voor de details;
•
Kennis van en ervaring met:
 C#, ASP.NET
 MS SQL
 OOP
Het volgende is een pré:
 HTML5, Javascript, JQuery, CSS
 MVC
 Elastic Search en/of No-SQL
 SCRUM/agile
 Unit testen
 Azure
Ons aanbod
• Werkzaam in een informeel en flexibel team;
• Werken aan uitdagende projecten (zowel nieuwe als bestaande);
• Een professionele omgeving waarin gewerkt wordt met de laatste technologieën die
je in staat stellen om je inhoudelijk verder te ontwikkelen;
• Een fulltime functie (40 uur per week);
• Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Belangstellenden nodigen wij van harte uit een bondige sollicitatiebrief met uitgebreid CV te
mailen naar work@accell.it t.a.v. J. van der Schaaf (HR adviseur).

