
 

 

 

 

 

 

 

 Software Developer 
 

Vacature 
Verstegen Spices & Sauces, Rotterdam 
Fulltime, 37,5 uur 

Verstegen is op zoek naar een Software Developer! 

Als Software Developer ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en optimaliseren van 
(web) applicaties en technische koppelingen. Hierbij komt jouw kennis van C# en 
Microsoft SQL van pas. Je zult je nooit vervelen, omdat de te ontwikkelen en te 
onderhouden applicaties divers van aard  zijn. Daarnaast is er voldoende ruimte voor je 
eigen autonomie, omdat we in een klein team werken. 

Wat breng je mee? 

• Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau met ten minste 2 jaar relevante ervaring 
als Software Developer op het gebied van ICT-applicaties en databases. 

• Je hebt ervaring met C#, EF Core, MSSQL en Azure Dev-Ops. 
• Ervaring met het ontwikkelen van Webapplicaties, Windowsapplicaties en/of 

Windows services. 
• Nieuwe webapplicaties worden in Blazor(WASM) ontwikkeld, dus het zou leuk zijn 

als je hier ervaring mee hebt. 
• Enthousiast om nieuwe technieken te leren en toe te passen. 
• Het beheersen van de Nederlandse taal is een vereiste om voor deze functie in 

aanmerking te komen. 

Herken je jezelf in dit persoonlijke profiel? 

• Typerend is je (Rotterdamse) hands-on mentaliteit: schouders eronder en mouwen 
opstropen. Je denkt mee en doet mee voor ’t grotere geheel – gedreven, creatief 
en met humor! 



 

• Je werkt graag samen in jouw team, maar zeker ook met onze andere afdelingen. 
Jouw positieve uitstraling en insteek moedigt anderen aan om continue te 
verbeteren. 

• Je kan zelf met creatieve oplossingen komen en vindt het leuk om de door jou 
gevonden oplossing te toetsen met je collega’s.  

• Ook onder druk blijf je nauwkeurig, kritisch en flexibel. 
• Sterk analytisch vermogen, wat je in staat stelt om complexe problemen op te 

lossen. 
• Je denkt steeds één stap verder om ons applicatielandschap te verbeteren. Daarin 

ben je realistisch en zoekt tegelijkertijd naar mogelijkheden om het toch voor 
elkaar te krijgen. 

We bieden je een verantwoordelijke en zelfstandige functie, waarbij voldoende ontwikkel- 
en opleidingsmogelijkheden zijn. In het kader van ontwikkeling krijg je de ruimte om meer 
complexe technische problemen op te lossen naarmate je meer ervaring hebt opgedaan.  

En niet onbelangrijk: jij draagt actief bij aan de toegevoegde waarde van Verstegen: in 
smaak en beleving, voor nu en voor de toekomst. Hierbij speelt onze missie en visie op 
duurzaamheid een belangrijke rol. 

Waar kom je terecht bij Verstegen? 

Je krijgt een plek in een multidisplinair ICT-team. We werken op een professionele en 
informele manier met elkaar en met de verschillende teams binnen de organisatie samen. 
Onze directe communicatie, het snelle schakelen en een dosis humor is iets wat bij je past. 
We bieden je een verantwoordelijke functie in een bijzonder familiebedrijf in 
ontwikkeling. Daarnaast bieden we een prima salaris, afhankelijk van ervaring € 3.800 - € 
4.000,  met uitzicht op een vast dienstverband en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Zoals: 

• Flexibele werktijden 
• In-house bedrijfsfitness en een fietsenplan ééns per 3 jaar 
• 24,5 vakantiedagen, met 3 bonusdagen als je niet ziek bent! 
• De mogelijkheid om 10 extra vakantiedagen te kopen 
• Standaard 20% korting op het gehele assortiment van Verstegen 
• Meeromzetbonus 
• Pensioenregeling 
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

Zullen we kennismaken? 

Is je interesse gewekt? We willen heel graag weten wie jij 
bent. Stuur een motivatiebrief en je cv naar onze HR 
afdeling! Wil je graag eerst nog meer weten over de 
functie of ons bedrijf? Bel of mail gerust met Dolf van 
Driel, Manager ICT. We kijken er naar uit je te ontmoeten! 

����� werkenbij@verstegen.nl 
����� dvandriel@verstegen.nl  
����� Dolf van Driel, +31102455221 
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Weet je hoe je ICT naar de next level brengt én heb je de skills om je verder te 
ontwikkelen? Stuur jouw cv en motivatiebrief naar ����� werkenbij@verstegen.nl 

Op basis van jouw cv en motivatiebrief maken we een selectie voor een 
kennismakingsgesprek. Als deze positief is stemmen we af hoe we samen tot een goede 
match komen. Misschien fijn om vooraf te weten: in de sollicitatieprocedure is een 
persoonlijkheidsvragenlijst opgenomen. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Screening maakt 
onderdeel uit van de procedure. 
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