Kerridge Commercial Systems zoekt een:

Junior Software Developer
(32- 40 uur)

Over ons:
Kerridge Commercial Systems (KCS) biedt geavanceerde, volledig geïntegreerde bedrijfsoplossingen
aan groothandels, distributeurs, verhuurbedrijven, projectgestuurde bedrijven en installateurs.
Met meer dan 40 jaar ervaring heeft Kerridge Commercial Systems een toonaangevende
branchekennis en expertise van bedrijfsprocessen opgebouwd. Wij bieden met onze ERP-software
moderne en flexibele oplossingen die inspelen op de behoeften van handel, distributie, verhuur en
installatie. Onze oplossingen zijn schaalbaar en geschikt voor kleine organisaties tot internationale
bedrijven met meerdere vestigingen.
KCS heeft kantoren in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Zuid-Afrika, Kenia, Australië en
Noord-Amerika.
In verband met de verdere ontwikkeling van onze Nederland organisatie, zijn wij voor onze afdeling
Development locatie Veghel of Gouda, op zoek naar een:

Junior Software Developer
(32-40 uur)
Jouw rol:
Als Junior Software Developer binnen KCS werk je vanuit een duidelijke roadmap aan de
ontwikkeling van nieuwe functies voor onze nieuwe Webapplicatie in Ruby on Rails, welke we eerst
in Nederland introduceren om vervolgens internationaal uit te rollen.
Wij staan ook open voor kandidaten die een achtergrond hebben met een andere taal (bijv. .NET,
PHP of Java) en welke heel graag Ruby on Rails zouden willen leren. Hiervoor ga je dan op training bij
onze collega’s in Nederland of Engeland. Een unieke kans als je je horizon wilt verbreden!
Je werklocatie is naar eigen keuze in Veghel (bij ’s-Hertogenbosch) of Gouda. De rol kan niet Remote
worden ingevuld, maar keer thuiswerken is uiteraard wel mogelijk.
Jouw beschrijving:
Minimaal HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur met IT-achtergrond
Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als programmeur, bij voorkeur in een commerciële
organisatie en/ of met ERP-software.
Technische skills: of .Net of PHP of Java of Ruby on Rails.
Je bent energiek, leergierig en communicatief vaardig.
Je spreekt/schrijft zowel de Nederlandse als Engelse taal.
Ons aanbod
KCS biedt jou de kans om samen te groeien en samen een geweldig avontuur te beleven in een rol
en werkomgeving waar je het beste uit jezelf kunt halen. Je komt te werken binnen een inspirerend
team waarbinnen we streven naar mooie resultaten.

Daarbij horen uiteraard ook aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, zoals een zeer goed salaris,
complete secundaire arbeidsvoorwaarden en aantrekkelijke aanvullingen zoals een eigen laptop. Dit
alles binnen een gezellige kantooromgeving met wedstrijdjes tafeltennis, lunch verzorgd door onze
Wilma, stoelmasseur die langskomt en regelmatig een borrel waarin je bijgepraat wordt over actuele
organisatieontwikkelingen en georganiseerde en spontane teamuitjes.
Interesse?
Als jij er van overtuigd bent dat jij de juiste persoon bent voor deze rol ontvangen wij graag je
sollicitatie. Ben je (nog) niet overtuigd, bel dan even met Anne Vogels, Software Manager, tel. 041338 77 77.
Solliciteren doe je door je CV te sturen naar Wendy Kruikemeijer, HR Business Partner Nederland,
wendy.kruikemeijer@kerridgecs.com. Een korte motivatie mag, moet niet.
Onze sollicitatieprocedure is net als onze werkwijze: doortastend en doelgericht. Op basis van twee
gesprekken met verschillende personen binnen KCS, en een meeloop dagdeel bepalen we samen of
we een echte match zijn!
Bezoek voor meer info onze website op www.kerridgecs.nl

Acquisitie begrijpen we, maar wordt helaas niet op prijs gesteld

