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 fulltime

Developer Software (M/V)
Algemeen
Accell staat voor de uitdaging om de huidige wereldwijde IT systemen binnen de Accell
groep naar de laatste technologieën te migreren. Daarom zijn wij op zoek naar een
Developer Software. Als Developer Software ben je verantwoordelijk voor het specificeren,
ontwerpen, ontwikkelen, integreren, testen en onderhouden van de software oplossingen
voor bestaande (in-house development) en nieuwe systemen. Waar van toepassing koppel
je deze systemen en systemen van derden om onze primaire processen te ondersteunen.
In deze functie rapporteer je aan de Lead Developer ERP. De functie maakt onderdeel uit
van de afdeling Development.
Werkzaamheden
• 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;
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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 teamleden
richting geven in hun werkzaamheden;
Ontwikkelen van positieve werkrelaties met andere afdelingen binnen de organisatie.

Functie-eisen
• 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 is een pré;
• 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.
Persoonlijkheidskenmerken
• 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;
• Beschikkend over goede communicatie vaardigheden.
Ons aanbod
• Werkzaam 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.
Interesse?
Belangstellenden nodigen wij van harte uit een bondige sollicitatiebrief met uitgebreid CV te
mailen naar work@accell.it

