Chess payment Technology International BV, gevestigd te Haarlem, is een jonge,
dynamische organisatie voortkomend uit de Chess groep. Chess pTi richt zich op het
ontwikkelen, fabriceren en beheren van betaalproducten en betaalsystemen voor open en
gesloten betaalomgevingen. Onderdeel van de product portofolio is de Pay4You©
betaalterminal.
Naast het ontwikkelen neemt Chess pTi de operationele verantwoordelijkheid voor haar
producten en systemen in het veld. Hierin zijn wij uniek in Nederland. Wij beheren en
onderhouden deze producten en diensten, en leveren ze via distributeurs aan zakelijke
eindgebruikers in Nederland en het buitenland.
Chess pTi is in Nederland de enige producent van gecertificeerde betaalterminals.
Chess pTi is een productorganisatie gespecialiseerd in de ontwikkeling van hoogwaardige
hard- en software producten. Het domein waarin wij opereren is de betaalwereld. Hierbinnen
is strenge regelgeving van toepassing en wordt een formele werkwijze gehanteerd. De
professionals van Chess pTi onderscheiden zich door hun technische knowhow en
innovatieve en proactieve houding.
Om onze business verder te laten groeien en te verbeteren zijn we op zoek naar uitbreiding
van ons ontwikkelteam.
Chess pTi zoekt per direct een

SOFTWARE ONTWIKKELAAR
Profielbeschrijving
Als SOFTWARE ONTWIKKELAAR heb je een technische HBO/WO achtergrond met, bij
voorkeur, minimaal 2 jaar ervaring met het ontwerpen en implementeren van software voor
embedded devices. Belangrijk is dat je vooral nieuws- en leergierig bent als het gaat om de
ontwikkeling van de nieuwste technologieën op je vakgebied. Deze ontwikkelingen weet je
op een slimme manier toe te passen in onze producten. Verder ben je communicatief en in
staat om zowel zelfstandig als in teamverband te opereren en heb je de ambitie om de beste
te zijn in je vakgebied. Kennis van betaaltoepassingen is een pre.
Als SW ontwikkelaar werk je mee aan de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten, ben je
ondersteunend in het operationeel beheer van onze hardware en software producten en bied
je technische ondersteuning aan de Service groep.
De werkzaamheden houden in:
 Toevoegen van nieuwe functionaliteit aan de betaalsoftware, applicatie / embedded
software
 Schrijven van technische documentatie
 Testen van de applicatie / embedded software
Technische vaardigheden:
 C/C++
 Ervaring met het ontwikkelen van Object Oriënted Software
 Ervaring met het ontwikkelen in een embedded omgeving
 Kennis van Linux is een pre
 Kennis van CTAP / EMV is een pre
 UML 2.0
 Bekend zijn met versie control systemen (SVN, GIT)
Wij zoeken iemand met:
 Een opleiding op HBO niveau (HTS/E) met affiniteit voor programmeren
 Minimaal 2 jaar relevante werkervaring
 Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift
 Goede communicatieve vaardigheden



Kennis van elektronische betaaltoepassingen is een pre

Wat wij bieden
Binnen Chess pTi bieden we een open en informele werksfeer en een dynamische,
inspirerende werkomgeving. Je krijgt alle ruimte om je persoonlijk en professioneel te
ontwikkelen, waarbij de nadruk vooral ligt op eigen verantwoordelijkheid, persoonlijke groei
en samenwerking. Domeinkennis achten wij zeer belangrijk en er wordt veel ruimte geboden
om deze verder uit te bouwen. Onze primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn
marktconform en zijn passend voor de functie en verantwoordelijkheden.
Informatie
Voor meer informatie, kijk op onze website: www.chess-pt.com
Solliciteer direct: solliciteer@chess-pt.com
Contactpersoon: Jan Gepko de Haan, Tel.: 085 – 401 14 60
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

