incontrol simulation solutions - vacature

Software developer

incontrol simulation
solutions is een
internationaal opererende
softwareorganisatie op het
gebied van simulatie en
kwantitatieve analyse voor
toonaangevende klanten
in binnen- en buitenland.
We leveren en ontwikkelen
simulatiesoftware en
diensten op het gebied
van Industrie en Logistiek,
Openbaar Vervoer en Crowd
Management.
Meer weten en
solliciteren?
Ben je toe aan een nieuwe stap
in je carrière en spreekt de
bovenstaande functie je aan?
Dan nodigen we je graag uit
om bij ons te solliciteren. Stuur
een korte heldere brief met C.V.
naar Monja Bonekamp, jobs@
incontrolsim.com. Voor meer
informatie bel ons:
030 670 40 15.

Solliciteer
direct

Heb jij passie voor simulatie en IT, dan is INCONTROL de keuze voor
jou! Bij INCONTROL sta je aan de basis van de nieuwste ontwikkelingen
op simulatie en IT gebied en krijg je al snel veel verantwoordelijkheid.
Voor onze Development afdeling in Utrecht zijn we per direct op zoek
naar een Software Developer die in teamverband onze Enterprise
Dynamics® simulatie software gaat doorontwikkelen, onderhouden
en daarnaast ondersteuning biedt aan onze Simulation Engineers en
onze klanten. Bovendien lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van
ons nieuwe innovatieve simulatie platform.
Profiel
•
Academisch werk- en denkniveau
•
Technische of IT-achtergrond
•
Aantoonbare ervaring met
softwareontwikkeling (minimaal 3 jaar)
•
Affiniteit met logistieke processen,
softwareontwikkeling en
computersimulatie
•
Innovatief, zelfstandig en
resultaatgericht
•
Geen 9 tot 5 mentaliteit

nice to haves
•
Kennis van Lua
•
Kennis van Qt
•
Kennis en ervaring op het gebied van 3D
animaties en visualisaties
•
Kennis en ervaring in het ontwikkelen
voor mobiele platforms (Android en/of
iOS)
•
Kennis en ervaring met parallel
programmeren en/of parallelle
processen

skills
•
Degelijke kennis en ervaring van een
programmeertaal als C++ (STL, boost)
of Delphi op gevorderd niveau
•
Het ontwerpen, opzetten en
ontwikkelen van applicaties in het
algemeen
•
Uitstekende kennis van het Nederlands
en Engels in woord en geschrift

Wij bieden jou als Software
developer
•
Een positieve werksfeer binnen
een jonge, maar zeer professionele
organisatie, waarbij eigen initiatief en
teamgeest wordt gestimuleerd
•
Een aantrekkelijk salarispakket incl.
pensioenvoorziening
•
Doorgroeien naar de functie van Senior
Developer behoort tot de mogelijkheden

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld
INCONTROL Simulation Solutions
Papendorpseweg 77 3528 BJ Utrecht

The Netherlands

www.incontrolsim.com

jobs@incontrolsim.com

+31 (0) 30 670 4015

