
 

Software Developer 
 

Bouw jij graag mee aan een innovatief product voor een toekomstgerichte markt? Ga je daarnaast graag de 

uitdaging aan om complexe technologie om te zetten in eenvoudig te begrijpen product features? Dan ben jij de 

versterking die we zoeken. 

Als groeiend en innovatief internationaal bedrijf dat software ontwikkelt voor dynamische beeldscherm-

communicatie zijn we op zoek naar een softwareontwikkelaar als uitbreiding van ons development team. 

Op ons kantoor in Eindhoven werk je in nauwe samenwerking met je collega’s aan de doorontwikkeling van ons 

PADS4 product. Binnen het Scrum-team lever je een belangrijke bijdrage. De software die je ontwikkelt wordt 

wereldwijd ingezet bij gerenommeerde bedrijven voor talloze oplossingen, variërend van vluchtinformatie op 

vliegvelden tot digitale menuborden in restaurants. 

Je houdt ervan om betrokken te zijn in het hele software-traject van feature request tot en met testen, waarbij 

voldoende ruimte bestaat voor de inbreng van je eigen ideeën. Je ziet het als een sport om klanten de allerbeste 

oplossing te bieden. Daarnaast spreekt de innovatieve markt van digital signage software en nieuwe technologie je 

enorm aan. Je vindt het leuk om complexe en/of technische materie te vertalen naar een applicatie die gebruikers 

aanspreekt.  

Je kunt direct aan de slag. Om te beginnen voor een jaar, maar we hopen natuurlijk op een langdurige 

samenwerking. 

Dit ga je doen 

 

 Ontwikkelen van digital signage (web) applicaties of onderdelen daarvan 

 Je gaat aan de slag met o.a. .NET Core, Docker, Typescript, Angular en Micro-services. 

 Bouwen van code test scripts 

 Testen van ontwikkelde applicaties 

 Onderhouden van bestaande software 

 Overige werkzaamheden als onderdeel van het software development team 

 

Wat wij vragen 

 

 HBO-opleiding, bij voorkeur in de richting Informatica 

 Ervaring met .NET / .NET Core 

 Kennis van design patterns 

 Bij voorkeur kennis van web-omgevingen (HTML5, Javascript, Angular) 

 Analytisch en oplossingsgericht denken 

 Sterke interesse in software en nieuwe technologie 

 Een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel 

 Een goede beheersing van de Engelse taal 

 Ervaring met Microsoft Visual Studio is een pré 
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Wat wij bieden 

 

 Een uitdagende baan bij een financieel gezond en groeiend bedrijf 

 Fulltime dienstverband (40 uur) voor een jaar, met uitzicht op vaste aanstelling 

 Salarisindicatie: € 2.300 - € 3.250 (afhankelijk van opleiding, kennis & werkervaring) 

 Goede pensioenregeling, volledig door de werkgever betaald 

 25 vakantiedagen per jaar 

 Reiskostenvergoeding 

 Leuke collega’s en ruimte voor eigen initiatieven 

 

Bedrijfsprofiel 

NDS is een toonaangevende speler op de internationale markt van digital signage/narrowcasting software. Vanuit 

onze vestigingen in Eindhoven en Dubai werken we met 25 personen aan out-of-the-box producten voor digital 

signage. Deze producten worden als digital signage platform via ons wereldwijd partnernetwerk in meer dan 75 

landen bij talloze bedrijven en organisaties ingezet voor dynamische beeldscherm-communicatie. 

Als één van de pioniers in de digital signage markt, geeft onze focus op data-gedreven oplossingen ons een unieke 

positie in de markt. Niet voor niets zeggen we ‘data zit in ons DNA’. 

De organisatie kent een informele cultuur met korte lijntjes waarin we veel waarde hechten aan een grote mate van 

verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 

Bekijk onze corporate website nds.global en onze platform website pads4.com om meer over ons bedrijf en 

platform te weten te komen. 

 

Solliciteer nu 
Zie jij een match en heb je interesse, stuur dan je CV mét motivatie naar onze HR-manager Arthur Damen 

via vacatures@nds.global o.v.v. de functietitel.  

Meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op via arthur.damen@nds.global. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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