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Wij zijn op zoek naar een fulltime software developer.
Jouw profiel
Je kunt programmeren, beschikt over een goed inzicht en kunt dingen in een breder perspectief zien.
Daarmee bedoelen we dat je mogelijkheden van bepaalde functionaliteiten in andere projecten of voor
andere klanten ziet. Het maakt ons eigenlijk niet uit of je nu gespecialiseerd bent in Java, JavaScript of
C#, als je het benodigde inzicht en talent hebt, leren we je de andere programmeertalen snel genoeg.
Verder ben je:
 Proactief en initiatiefrijk;
 Flexibel;
 Teamplayer;
 Verantwoordelijk;
 Algemene kennis van Windows/AD en Microsoft Office;
 Kennis van databaseontwerp;
 Je hebt HBO werk- en denkniveau;
 Je kan goed in teamverband werken en overleggen en geeft graag een duidelijke mening.

Over B-ware Business Software
B-ware Business Software is specialist in documentcreatie. Wij hebben ruim 25 jaar ervaring met
huisstijlautomatisering, het vereenvoudigen van documentcreatie en optimaliseren van documentworkflow. Wij zijn trotse ontwikkelaar en leverancier van DocSys, de flexibele software waarmee
eenvoudig altijd in huisstijl gewerkt wordt.

Over DocSys
Sterke merken hebben een sterke identiteit. Ieder bedrijf heeft een corporate identity en draagt deze uit
in communicatie, gedrag en symboliek.
Onderdeel van een corporate identity is een huisstijl. Een consistent doorgevoerde huisstijl draagt bij aan
een professionele uitstraling en versterkt naamsbekendheid. Tevens vergroot een consistent doorgevoerde
huisstijl de identificatie met de organisatie door de eigen medewerkers. Je zou dus kunnen zeggen dat
een consistent doorgevoerde huisstijl bijdraagt aan de groei van een bedrijf.
DocSys zorgt ervoor dat in zowel externe als interne communicatie en documenten de huisstijl altijd
geborgd is. Zo helpen wij onze klanten hun identiteit te versterken.
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Bedrijfscultuur
De organisatiestructuur binnen B-ware Business Software is plat en informeel, met korte efficiënte lijnen
om de service te garanderen die onze klanten van ons vragen.
De bedrijfscultuur kenmerkt zich door het toepassen van nieuwe en innovatieve technologie met de
kwaliteit van klassiek geschoolde programmeurs. Deze mix van pragmatische innovatie en klassieke
kwaliteit was één van de redenen dat B-ware de Van den Kroonenberg-prijs voor jong ondernemerschap is
toegekend.

Screeningbeleid
B-ware screent sollicitanten. Afhankelijk van de functie bestaat de screening uit de volgende stappen:
het nagaan van referenties, het toetsen van de authenticiteit van identiteitspapieren en diploma's, een
integriteitsonderzoek en het opvragen van een verklaring omtrent gedrag. Een assessment kan deel
uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Interesse?
Stuur jouw motivatie, CV en salarisindicatie onder vermelding van “Vacature Software Developer” naar
pz@b-ware.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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