JAVA DEVELOPER/SOFTWARE ENGINEER
Wil je als Engineer meewerken aan innovatieve producten voor meet- en regelsystemen?

Als Java Developer/Software Engineer werk je
binnen een team Software Developers aan server-, web- en embedded applicaties voor
onze bedrijvengroep. Dit zijn innovatieve oplossingen voor data processing systemen die
wij wereldwijd verkopen. Je houdt je bezig met programmeren met onder andere Spring,
Hibernate, Vaadin, JUnit en Mockito, verzorgt database updates in MySQL door middel van
Liquibase, en het deployen van applicaties in Docker/Tomcat naar Azure. In samenwerking
met onze hardware ontwikkelaars zorgt het developers team voor kwalitatief hoogstaande
softwareoplossingen die in meet- en regelsystemen voor voertuigen, gebouwen en machines
worden toegepast. De klantwensen vertalen wij naar softwareoplossingen. De SCRUM
werkmethode zorgt voor voldoende vrijheid in jouw werkzaamheden, maar vraagt ook een
uitstekende samenwerking en een goede communicatie met je teamleden. Ook werken we aan
een heel nieuwe productlijn. Daarom groeit ons bedrijf en kun jij het team komen versterken.
Als Java Developer/Software Engineer heb je
• Een technische HBO of WO opleiding
• Ruime ervaring met technische softwareontwikkeling
• Uitgebreide kennis van Java
• Bij voorkeur ervaring met database ontwerp
• Een goede beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal
• Je bent woonachtig in de regio
Jouw persoonlijke kenmerken
Innovatief | Analytisch | Teamspeler | Nauwkeurig | Onderzoekend | Zelfstandig |
Oplossingsgericht
Wat bieden wij jou?
Een leuke, zelfstandige baan met ruimte voor eigen inbreng, nieuwe ideeën en initiatieven.
Onze bedrijfscultuur is informeel, betrokken en ondernemend. De interne communicatielijnen
zijn kort.
Vestiging Noordwijkerhout | Werkweek 32-40 uur | Tijdelijk contract, intentie vast
dienstverband
Pensioenregeling bij Zwitsersleven
Flexibele werktijden (4 x 9 mogelijk)
25 vakantiedagen
Tijd voor tijd regeling
Salaris tussen € 2.500 en € 4.000 afhankelijk van kennis en ervaring
8% vakantiegeld
Een laptop
Gedeeltelijk thuiswerken
Thuiswerkvergoeding
Reiskostenvergoeding
Een prestatiebonus die kan oplopen tot één bruto maandsalaris
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Emcatron
Emcatron is onderdeel van de Buysman Holding Group (BHG). De BHG ontwikkelt, produceert
en verkoopt embedded oplossingen waarmee data uit bedrijfsvoertuigen wordt omgezet naar
informatie voor de bestuurder of fleetowner.
Bij Emcatron werken hardware ontwikkelaars (technische engineers) en software ontwikkelaars
(Java programmeurs). Het team is technisch creatief bezig om de bestaande producten
voortdurend te verbeteren maar ook om nieuwe producten te ontwikkelen. Wij werken aan de
volledige ontwikkeling van elektronica, van idee tot uitvoering.
Wij zijn een familiebedrijf waar medewerkers zich snel thuis voelen. Bij de BHG werken ruim 40
medewerkers.
Interesse?
Wij ontvangen graag je reactie via hr@buysmanholdinggroup.com of je kunt bellen met de
afdeling HR, telefoonnummer 0252-700227.
Meer informatie: emcatron.com | buysmanholdinggroup.com
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Noot voor bureaus: op acquisitie n.a.v. deze vacature gaan wij niet in.

