
 

 

 

Teamleider & Software Engineer (fulltime, m/v) 

 

Wil je werken aan innovatieve programma’s die gebruikt worden in de automobiel industrie? Maak 

dan een kennis met deze succesvolle UT start-up! Deze kleine club slimmeriken is inmiddels 

onderdeel van een global organisatie maar doet nog steeds hun eigen specialistische R&D werk met 

hun eigen team. 

 

Voor deze jonge club collega’s zoeken wij een: Teamleider & Software Engineer 

Jouw verantwoordelijkheden als Team Lead & Software Engineer bestaan uit werkzaamheden 

gerelateerd aan de ontwikkeling, onderhoud, testen en ondersteuning van de softwareproducten.  

•  Als Teamleider geef je leiding aan een kleine groep gespecialiseerde Software Engineers, er wordt 

gewerkt met C++ / MATLAB / C# /.NET 

• Je bent verantwoordelijk voor het motiveren van het team en zorg dragen voor de balans tussen 

persoonlijk en software ontwikkelingsactiviteiten. 

• Je rapporteert rechtstreeks aan het hoofdkantoor in Zürich via online & on-site meetings. 

• Als Software Developer implementeer je nieuwe front-end (C# .NET) en back-end (C#, C/C++) 

functionaliteiten 

• Op basis van vragen van de organisatie of de klant en zet deze vragen om in logische en 

gebruiksvriendelijke (software) oplossingen 

• Je bent verantwoordelijk voor het plannen, coördineren en implementeren van nieuwe software en 

het samen uitvoeren van interne en externe testen/beoordelingen om de ontwikkelingen en de 

kwaliteit van de software te waarborgen. 

 

Wij zoeken een collega met: 

• Ervaring met het leiden van een team van hoogopgeleide engineers/developers 

• Achtergrond op het gebied van Informatica of Informatietechnologie (HBO 

• of universitair niveau) 

• Uitgebreide kennis van en ervaring met .NET C# interface ontwikkeling 

• Kennis van en ervaring met C/C++ 

• Affiniteit met geavanceerde visualisatietechnologie is een bijkomend voordeel 

 

 

 



 

 

Persoonlijke vaardigheden 

• Georganiseerde, analytische manier van werken 

• Sterke zelfmotivatie en in staat om te werken en een klein team te leiden 

• Ondernemende houding 

• In staat om verschillende projecten te managen 

 

Communicatie vaardigheden 

• Vloeiende beheersing van de Engelse taal (schriftelijk en mondeling) 

• Kennis van Nederlands en Duits is een bijkomend voordeel 

 

Wat hebben wij te bieden? Een aantrekkelijke functie met dynamiek. Samen de klus klaren op een 

kwalitatief hoog niveau, dat is waar zij én wij voor staan. 

• Rechtsreeks contract bij de opdrachtgever van  Klick-Interim met uitzicht op een vast 

dienstverband. 

• Vakantietoeslag 

• Reiskostenvergoeding 

• Pensioen 

• Beroepsrelevante trainingen en opleidingen 

• De mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken 

  

Locatie: Enschede nabij de Universiteit Twente                                                                                            

Aantal uur per week: 40 uur 

 

Interesse? Ik ontvang graag je CV en wensen. Nadat ik je gegevens heb ontvangen, neem ik 

telefonisch contact met je op om de werkwijze door te nemen. Je kunt je CV met wensen mailen 

naar: m.padberg@klick-interim.nl  

 

Vragen? Neem voor meer informatie contact op met Klick-Interim:  

Marja Padberg, 06-10985160.  

 

 


