
Software Ontwikkelaar  

Nedap Retail is gespecialiseerd in de antidiefstalbeveiliging van onder meer 
drogisterijen, kledingwinkels en supermarkten. De producten van Nedap Retail worden 
gebruikt om de voorraadnauwkeurigheid binnen een winkel te vergroten en diefstal te 
verminderen. De basis van onze producten is ons zelf ontwikkelde Renos platform. Dit 
platform maakt gebruik van embedded Linux. Daarnaast een unieke 
PowerOverEthernet, speciale high speed synchronisatie en wordt het gekenmerkt door 
de gedistribueerde opzet. We zijn toonaangevend in onze markt, doordat onze 
oplossingen met complexe technieken in producten simpel in gebruik en installatie zijn. 

Nedap Retail is op zoek naar: 

Software Ontwikkelaar 

Functieomschrijving 

We zijn op zoek naar een Java software ontwikkelaar voor ons !D Cloud ontwikkelteam. 
!D Cloud is een platform voor retailers die RFID gebruiken in hun winkels en biedt 
inzicht in de enorme hoeveelheid informatie die RFID readers genereren. Met behulp 
van deze informatie verbetert een retailer zijn processen, wat leidt tot hogere verkoop 
en lagere kosten. !D Cloud bestaat uit een Java-backend, Cassandra database cluster, 
iOS apps en een Ruby on Rails/HTML5 frontend. Onze producten worden gebruikt door 
retailers wereldwijd in duizenden winkels. 

Naar aanleiding van de start-of-sprint meetings implementeer je de functionaliteit die is 
afgesproken. Hierbij houd je de balans tussen kwaliteit, snelheid en functionaliteit in de 
gaten. Je werkt met grote hoeveelheden data die verspreid over meerdere servers en 
data centers verspreid betrouwbaar moeten verwerkt. Je implementeert niet alleen 
dingen, maar voelt je ook verantwoordelijk voor het product en de toekomst daarvan 
samen met het hele team. 

Taken en verantwoordelijkheden 

 Het ontwikkelen aan de applicatie in Java; 
 Je draagt zorg over schaalbaarheid en onderhoudbaarheid van de applicatie; 
 Je weet de juiste balans tussen kwaliteit, snelheid en functionaliteit te houden; 
 Je kunt kritisch meediscussiëren over keuzes die gemaakt worden. 

  

http://www.nedapretail,com/


Functie eisen 

 Een afgeronde opleiding Informatica (of soortgelijk) op HBO of WO niveau; 
 Minimaal drie jaar werkervaring; 
 Kennis van het ontwikkelen van complexe server applicaties is een pré; 
 Ervaring met productontwikkeling voor externe klanten is een pré. 

Wat bieden we jou? 

 Werken aan een snelgroeiende applicatie die wereldwijd gebruikt wordt door 
vooraanstaande retailers; 

 De nieuwste database en RFID technologieën; 
 Een werkplek in een jong en ambitieus team, met een informele sfeer; 
 Eigen verantwoordelijkheid en vrijheid in werken; 
 Opleidingsprogramma, zowel technisch inhoudelijk als zachte vaardigheden. 

Meer willen weten over deze toonaangevende marktgroep? 

Interesse? Stuur je motivatie en CV naar Inge Meengs (sollicitaties@nedap.com). 

 


