
 

VACATURE  SOFTWAREONTWIKKELAAR 

 

✓ 24-40 uur (in overleg in te vullen) 

✓ Per direct (d.w.z.: wanneer mogelijk) 

✓ Leusden 

 

De software van Intexso wordt naast intern gebruik ook ingezet voor het organiseren van 

Europese aanbestedingen, het lopen van kwaliteitsmetingen en het uitvoeren van 

contractbeheer.  

 

Intexso is een nuchter bedrijf en tracht innovaties te bedenken die leiden tot concrete 

verbeteringen en efficiëntie, zowel intern als in de facilitaire markt. Graag zien wij ons 

team versterkt met iemand die ons nieuwe innovatieve digitale oplossingen kan bieden! 

 

Concreet zijn wij op zoek naar een (junior) software/dotnet ontwikkelaar die ons 

bestaande softwarepakket SIKOS snel doorgrond en kan uitbreiden, maar ook iemand die 

bereid is om andere IT-gerelateerde taken uit te voeren. Het bestaande softwarepakket 

is ontwikkeld voor het Windows tablet platform en geschreven in MS Visual Studio. Met 

dit softwarepakket werken al onze inspecteurs op hun tablet. Controles worden vanuit 

deze tablet gekopieerd naar een SQL database welke weer wordt uitgelezen door SIKOS.  

 

Softwareontwikkeling zal ongeveer 50%-75% van de tijd in beslag nemen. Voor wat 

betreft de andere werkzaamheden valt te denken aan licentiebeheer, interne helpdesk, 

contact met hardware leverancier(s), beheren netwerk, oplossen Excel-vragen etc. 

 

Intexso werkt ook samen met een innovatieve IT-partner (LEVIY) op het gebied van het 

beheersen van facilitaire processen. Hiervoor is/wordt een systeem ontwikkeld/gebruikt 

wat online functioneert en communiceert via een app. Bij het implementeren en 

ontwerpen van nieuwe functionaliteiten voor dat systeem zal je op termijn binnen ons 

bedrijf ook worden betrokken. 

 

Wenselijk profiel: 

• Analytisch zeer sterk  

• Object oriëntatie is een uitgangspunt 

• Innovatief denkend  

• Communicatief goed en positieve instelling 

• Flexibele instelling en snel kunnen schakelen 

• Affiniteit met kleinere organisaties 

• Minimaal hbo-werk- en -denkniveau. 

 

Uitstekende kennis van:  

• MS Excel  • Visual Basic.NET  • mySQL  

• Visual Studio  • C# (voor toekomst)  • Object georiënteerd programmeren 

 

Heb je vragen of wil je solliciteren? Neem dan gerust contact op met Eric Boomsma: 

eric@intexso.nl. 

mailto:eric@intexso.nl

