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De functie (34 tot 38 uur)
-

Volop verantwoordelijkheid: je hebt de vrijheid zelfstandig
softwarecomponenten te ontwerpen, programmeren en testen
Volop ontwikkeling: je ontwikkelt de software voor onze Security Management
producten, met name voor onze Business Intelligence portal
Volop vernieuwing: je hebt doorzettingsvermogen om op een creatieve manier,
uitvoering te geven en adviezen uit te brengen over de te ontwikkelen software
Volop eigen inbreng: je bent een teamplayer en levert een bijdrage aan de
discussies over nieuwe ontwikkelingen en nieuwe producten
Kortom: je ontwikkelt met een grote mate van zelfstandigheid de Security
Management producten van Keyprocessor!

Heb jij…?
Een afgeronde opleiding HBO ICT en/of Elektro-Techniek
Minimaal 3 jaar ervaring met software ontwikkeling
Ervaring met het ontwikkelen van Browser-gebaseerde user interfaces
Ervaring met Java, HTLM(5), Javascript, GWT en soortgelijke technieken
Ervaring met het gebruik van widget-toolkits
Goede communicatie skills in Nederlands en Engels
Een flexibele en creatieve persoonlijkheid
Een proactieve en zelfstandige instelling
Wil jij….?
Keyprocessor biedt je een prachtige groeifunctie bij een solide organisatie. Als het
profiel je past, biedt deze functie jou de mogelijkheid om je te ontwikkelen met een
grote mate van eigen sturing en een grote variëteit in werkzaamheden en producten.
Verder mag je rekenen op een prettige, collegiale werksfeer, waarin eigen initiatief
wordt toegejuicht. Bij een arbeidscontract met Keyprocessor hoort een uitstekend
pakket (secundaire) arbeidsvoorwaarden.
Interesse? Ben je geïnteresseerd? Stuur jouw cv en beknopte motivatie naar:
wilfred.janssen@keyprocessor.com. Telefonisch bereikbaar via 020 – 462 07 00
Over Keyprocessor
Keyprocessor BV bestaat sinds 1980, maakt sinds 1 april 2008 deel uit van de TKH
Group NV en is gespecialiseerd in de ontwikkeling van elektronische security
management systemen. Keyprocessor biedt haar klanten geïntegreerde oplossingen op
het gebied van toegangscontrole, camerabewaking, inbraakdetectie en intercom. Het
bedrijf hoort bij de belangrijkste aanbieders in deze markt.
Dienstverband:
Vast

Uren:
34 tot 38 uur per
week

Opleidingsniveau:
HBO

Carrièreniveau:
Minimaal 3 jaar
werkervaring

