
Rookie software developer (Java) 

Bedrijfsprofiel Nedap NV 

Wil jij werken voor een bedrijf dat anders is dan (bijna) alle anderen? Een bedrijf waar 
ondernemerschap wordt gestimuleerd; je geen werknemer maar medewerker bent. Geen afstand 
maar betrokkenheid. Geen hiërarchie maar korte lijnen wat resulteert in snelle besluitvorming. Geen 
volgzaamheid maar eigenzinnigheid. Een bedrijf dat creëert, leidt en innoveert maar nooit volgt. Een 
bedrijf dat medewerkers betrekt, ze verantwoordelijk maakt. Een internationale onderneming 
bestaande uit meer dan 600 personen en vestigingen in meerdere landen? 

Een diversiteit aan activiteiten zoals de organisatie van Bubbleconf, Nedap Talks,  sponsoring van 
Lowlands, en een eigen masterclass zijn te vinden op www.lifeatnedap.com   

Marktgroep 

Nedap Security Management is één van de marktgroepen van Nedap die innovatieve systemen voor 
de beveiliging van gebouwen en terreinen ontwikkelt en vermarkt. Als leider in de internationale 
industrie voor fysieke toegangscontrole en security management baseren we onze producten op 
state-of-the-art software en hardware technologie.  

Onze multiculturele onderzoek en ontwikkelgroep bestaat uit bijna 50 personen, verdeeld over 
verschillende disciplines zoals applicatie en user-interface ontwikkeling maar ook interaction design,  
hardware en embedded software ontwikkeling. De applicatie gebieden van ons product zijn 
streaming audio en video, gesture based interaction, RFID, NFC, cryptografie, web technologie (Java 
FX, Flex) en user experience.   

Naast technologie gedreven ontwikkeling wordt onze product roadmap voor een groot deel bepaald 
door industrie trends als globalisatie, versmelten van fysieke en informatie beveiliging en hoge eisen 
op het gebied van schaalbaarheid, gebruikersgemak en betrouwbaarheid van de systemen.  

Kijk voor meer informatie over het product en onze klanten op http://www.nedapsecurity.com.  

De functie 

Binnen ons software team is ruimte een rookie software developer. Je wordt onderdeel van een 

scrum team en krijgt een mentor toegewezen die je zo snel mogelijk wegwijs maakt in het product 

en de ontwikkelomgeving. Je krijgt voldoende ruimte om je te ontwikkelen tot een Java developer. 

In overleg zoeken we wat het beste bij je past:  technische software, de server-side software of juist 

meer de client-side.  

Functie-eisen: 

- HBO/WO opleiding 

- Basiskennis van object oriented software ontwikkeling, bij voorkeur in Java 

- Creatief, teamspeler, initiatiefrijk, leergierig en enthousiast 

- Doorzettingsvermogen 

- Harde werker 

 

http://www.lifeatnedap.com/


Arbeidsvoorwaarden 

- Uitstekende arbeidsvoorwaarden  
- Voldoende uitdaging en ruimte om je te ontplooien 
- Spannende, eigentijdse en ondernemende werkomgeving 
- Werken aan een concreet en tastbare product dat een probleem oplost en dus ook echt gebruikt 
wordt door onze klanten 
 
Geïnteresseerd?  
Neem contact op voor een kennismaking. Stuur je CV op en wij maken zo snel mogelijk een afspraak. 
Contact: Inge Meengs  (inge.meengs@nedap.com of 0544-471113) 
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