Lead Developer @ TerraIndex

Vind jij vrijheid belangrijk? En wil je graag werken voor een kleine betrokken organisatie welke
marktleider is op het gebied van milieu en bodemonderzoek? Ben jij dol op innovatie? En heb
jij de juiste technische skills en softskills om ons product én onze developers naar een hoger
niveau te tillen? Dan is de rol van Lead Developer bij TerraIndex wellicht jouw volgende
uitdaging.

Dit is TerraIndex
TerraIndex ontwikkelt sinds 1996 softwareproducten die gebruikt worden door o.a. grote
veldwerk- en adviesbureaus in de wereld van milieu en bodemonderzoek. Inmiddels is
TerraIndex uitgegroeid tot markleider in deze sector en, naast Nederland en België, de markt
aan het veroveren in Duitsland, Italië, Frankrijk en Spanje. De vooruitstrevende oplossingen
die TerraIndex ontwikkelt en optimaliseert, leiden tot tijdbesparing bij het inwinnen,
analyseren en presenteren van gegevens over onze leefomgeving.

Dit ga je doen
Ons product is continu in beweging. Nieuwe en bestaande klanten vragen om nieuwe
features en development geeft de kaders rondom wat mogelijk is. Als Lead Developer zet jij
de grote lijnen rondom de ontwikkeling en optimalisatie van ons product uit. Jouw sterke visie
op de architectuur bepaalt mede welke richting wij uitgaan. Hands on ga je aan de slag zodat
ons product en de kwaliteit van de software State of the Art blijven. De taal maakt voor jou
niet uit, of het nu C#, .Net, JS, HTML of CSS is, voor web of voor app.
Naast bouwen, innoveren en trouble shooten, ben je (mede)verantwoordelijk voor het succes
van junior/medior developers uit jouw team. Je coacht op technisch en persoonlijk vlak en
geeft advies over zowel back end als front end topics.

Over werken bij TerraIndex
Innovatiekracht, flexibiliteit en vrijheid voor medewerkers zijn bij ons key. We houden er dan
ook niet veel regels en procedures op na. We werken als informele club, omdat we geloven
dat je zo tot de beste innovaties komt. Als Lead Developer bij TerraIndex kom je terecht in ons
kleine informele team van 8 professionals. Ons kantoor is gevestigd in het innovatieve Science
Centre in Delft. Het Agile team, bestaande uit 5 developers, een tester, scrummaster en
product owner, werkt samen in sprints van twee weken. Het team houdt van gezelligheid. Er
wordt samen geluncht, op kantoor of buiten de deur, en eens per twee weken wordt de
sprint afgesloten in de kroeg.

Dit ben jij.
Je bent communicatief vaardig, een echte teamplayer met de softskills om junior/medior
developers te laten excelleren. Je ontwikkelt een sterke eigen visie op onze software en de
architectuur en speelt hiermee een belangrijke rol in het toekomstige succes van ons product.
Dit neem je mee naar TerraIndex:
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt ten minste 5 jaar ervaring als Software Developer in C#/.Net
Je hebt ervaring met het opbouwen van een applicatie from scratch. En dus ook met
architectuur
Je kunt hands on aan de slag met onze toolkit, bestaande o.a. uit C#/.Net, diverse
scripttalen, Jira, Azure, Visual Studio, Confluence en Web Store
Je houdt overzicht, overziet het hele plaatje en bewaart de rust als er oplossingen
gevonden moeten worden
Je beschikt over HBO werk- en denkniveau, een technische opleiding is een pré
Je bent gewend te werken in een Scrum/Agile omgeving
Je neemt verantwoordelijkheid en motiveert jouw teamleden

Dit bieden wij.
We doen er alles aan om je te laten excelleren. Met ontwikkelmogelijkheden voor
persoonlijke groei, trainingen om de interne processen in een perfect ritme te krijgen, leuke
teamuitjes én ontspannen met tafelvoetbaltafel, tafeltennistafel en een dartboard.
Dit mag je ook verwachten:
•
•
•
•
•
•
•

Een goed salaris vanaf €5.000,8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen
Een persoonlijk pensioenbudget welke wordt uitgekeerd bovenop je salaris. Je kunt je
pensioen dan volledig zelf regelen zoals jij dit wilt
Een laptop van de zaak
Volledige reiskostenvergoeding
Een persoonlijk ontwikkelingsplan waar jij regie in hebt en waarbij je wordt begeleid
door een professionele externe coach
Wekelijkse innovatiesessies en State of the Art techniek om mee te werken

En nu?
Ben je enthousiast geworden over de vacature van Lead Developer bij TerraIndex? Of heb je
behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Jennifer van Maren via 0648838454 of jennifer@terraindex.com. Ik beantwoord graag al je vragen!

Word jij onze nieuwe collega?

