VACATURE
Software engineer
Ben jij op zoek naar een uitdagende functie als software engineer bij een innovatief
en snelgroeiend bedrijf? Lees dan snel verder!

Ter versterking van ons developmentteam, zijn wij op zoek naar een gedreven en vooral
enthousiaste software engineer die ons software platform naar een hoger niveau kan tillen en
waarbij gebruiksgemak van onze klanten voorop staat.
Als software engineer ga je in ons software platform
nieuwe functionaliteiten ontwikkelen, maar ook bestaande
functionaliteiten verbeteren. Naast ons software platform
ontwikkelen wij koppelingen voor meer dan 85 financiële
systemen en maken wij specifieke maatwerk oplossingen.
Voorbeeld hiervan is de Secure Online Camera App
(filelinx.com/soca/). Daarnaast houd je de scope, planning en
begroting nauwlettend in de gaten.

Over FileLinx
Wij zijn een no code software platform
waarmee we organisaties helpen om
data te herkennen in documenten.
We brengen structuur aan in data
en documenten en automatiseren
bedrijfsprocessen. Concrete oplossingen
die wij klanten bieden zijn automatische
factuurverwerking, inkoop, CRM en
document management oplossingen.
Organisaties als de KNVB, Rijkswaterstaat,
Achmea, NOS en Ahoy behoren tot onze
ruim 400 klanten.

Wat verwachten we van jou?

Als ideale kandidaten zien wij zowel jonge ambitieuze HBO’ers
met een development achtergrond alsook doorgewinterde full
stack software engineers met een aantoonbaar trackrecord
in vergelijkbare software bedrijven als FileLinx. Enthousiasme
en de wil om iets te bereiken vinden wij belangrijker dan je
opleidingsniveau.

Bij FileLinx werken dagelijks zo’n 30
enthousiaste slimmeriken in zelfsturende
teams. Vanuit hun eigen discipline werken
zij aan productontwikkeling, advisering,
implementatie en ondersteuning van
klanten.
Hard werken wordt beloond met een
informele werksfeer waarin veel ruimte
is voor persoonlijke ontwikkeling,
innovatie en creativiteit. FileLinx vindt
het belangrijk dat de creatieve geesten
voldoende geprikkeld worden met een
goede dosis humor.
Naast een goed salaris, bijdrage in je
pensioenvoorziening, laptop en telefoon,
hebben we iedere vrijdag een gezellige
borrel, zorgen we voor een lunch en
organiseren we een jaarlijks uitje.

Geïnteresseerd?

Stuur dan je CV en motivatie naar: vacature@filelinx.com.

www.filelinx.com/vacatures

VACATURE
Software engineer
Jij:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

organiseert je werk zelf;
bent resultaatgericht;
werkt graag met een doelstelling en bewaakt de planning;
levert stabiele en gedocumenteerde producten op;
vindt afspraak is afspraak belangrijk;
communiceert zakelijk en professioneel, maar wel met een leuke twist;
hebt een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen;
denkt in oplossingen en niet in problemen;
bent pas tevreden als de klant een glimlach op zijn gezicht heeft.

Verder:

Voor de functie van software engineer ben je vooral gedreven en beschik je over een gezonde
dosis ambitie. Je kunt zelfstandig opereren, maar vindt het wel prettig om in teamverband te
werken. Je beschikt daarnaast over:
• Minimaal HBO werk- en denkniveau en een aantal jaar ervaring als software engineer;
• Ervaring met C# .NET Core, TypeScript, Knockout.JS, Vue.JS, Microsoft SQL Server en
Azure DevOps. Ervaring met Docker is een pre;
• Ervaring met Unit Testing;
• Je hebt affiniteit met nieuwe technieken en bent niet bang om oude technieken te
refactoren (jQuery, KnockoutJS);
• Full stack, je hoeft geen front-end eind baas te zijn, maar je kunt wel je weg vinden;
Solliciteren

Ben je enthousiast geworden? Stuur een e-mail naar vacature@filelinx.com. Wij plannen
graag een afspraak in om elkaar beter te leren kennen.
FileLinx
Bleiswijkseweg 37F
2712PB Zoetermeer
Dutch Innovation Factory
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