Bedrijfsinformatie
Koen Software is een jong bedrijf dat zich specialiseert in het ontwikkelen van maatwerk software. Voor ons
zusterbedrijf SmartInstall zijn we in 2011 begonnen met het ontwikkelen van software om de landelijke
uitrol van slimme energiemeters te faciliteren. Die kennis en ervaring zetten we vandaag de dag in om ook bij
onze eigen klanten complexe bedrijfsprocessen te ondersteunen of te automatiseren met behulp van
maatwerk software oplossingen. Onze klanten bestaan op dit moment al uit ziekenhuizen, rederijen, en
netbeheerders. Daarnaast hebben we ambitieuze groeiplannen, dus die lijst gaan we de komende jaren flink
uitbreiden!
Applicatie Landschap
Wij focussen ons op dit moment vooral op planningssoftware. We maken daarbij gebruik van de open source
basis van Optaplanner. Alle overige applicaties maken we zelf. We doen dit in nauwe onderlinge
samenwerking, met zelfsturende ontwikkelteams.
Taakomschrijving:
Als ‘Scrummaster’ leid je een team van junior (Java) developers. Je bent nauw betrokken bij het opstellen en
analyseren van functionele vereisten, ontwerp, ontwikkeling en het testen van onze web en mobiele
applicaties. Je programmeert zelf mee en helpt het team om betere code te schrijven. Voor hen ben je een
technische autoriteit, een vraagbaak en een coach.
Wat wij bieden
● Een zelfstandige, uitdagende rol binnen een klein team bij een snelgroeiend bedrijf.
● Unieke mogelijkheid om jezelf in de diepte en de breedte te ontwikkelen.
● Je bent betrokken bij alle fases en aspecten van de software development lifecycle.
● Volop ruimte om te pionieren en te experimenteren met nieuwe technologie.
● Een uitstekend salaris en een goede sfeer
● flexibele werktijden en de mogelijkheid om (deels) vanuit huis te werken.
● Een all inclusive, uitgebreide lunch en heerlijke Jura espresso
● Wandelingen met onze kantoorhond, Guusje
● Maandelijkse Hackathons
Wat wij vragen:
● Een ITgerelateerde of andersoortige technische WO opleiding
● 5 – 10 jaar ervaring met de ontwikkeling van web en mobiele applicaties in een professionele setting
● Uitstekende Java programmeer vaardigheden
● Ervaring met de volgende technologieën en tools is een pre: Google Web Toolkit, Google App Engine,
Android, Eclipse IDE, SOAP, DVCS (git), Jira
● Minimaal 4 dagen per week beschikbaar
● Het vermogen om complexe problemen te vertalen in elegante software oplossingen
● Je begrijpt het belang van een gedegen software ontwerp en architectuur
● Je weet wat onderhoudbare software is en hoe je dit programmeert. Je weet hoe je concepten zoals
Test Driven Design, design patterns, refactoring en Extreme Programming kunt toepassen
● Je bent bereid om nieuwe technologieën te ontdekken en deze toe te passen op je eigen projecten
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