Chess payment Technology International BV, gevestigd te Haarlem, is een jonge, dynamische organisatie
die zich richt op het ontwikkelen, leveren en beheren van betaalsystemen voor open en gesloten
betaalomgevingen. Hiervoor werken wij samen met werelds grootste betaalautomaten producent
Ingenico Group.
Naast het ontwikkelen neemt Chess pT 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 pT is gespecialiseerd in de ontwikkeling van hoogwaardige 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 pT onderscheiden zich door hun technische
knowhow en innovatieve en proactieve houding.
Voor onze ontwikkelafdeling zijn wij op zoek naar een

Lead Engineer Software Ontwikkeling
In deze functie implementeer je nieuwe functionaliteiten in de software van onze betaalsystemen, welke
gebaseerd zijn op nieuwe eisen voor dergelijke systemen, of op basis van klant specifieke eisen.
Voor de ontwikkeling wordt een SDK van de leverancier gebruikt. Voor wijzigingen / problemen in deze
SDK moet de kandidaat in staat zijn om dit proces met de leverancier te communiceren en te
coördineren.
Als SW-lead ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van het software design van de
software van de betaalsystemen, toekomstige betaal producten en de ondersteunende systemen en
tooling.
De werkzaamheden zijn:








Toevoegen van nieuwe functionaliteit aan bestaande producten.
Opstellen van urenbudget schattingen.
Bouwen van applicatie / embedded software – vanuit systeem specificaties en systeemontwerp.
Schrijven van technische documentatie.
Testen van de applicatie / embedded software.
Beheer van ontwikkeltooling en –middelen.
Uitvoeren van (software) onderhoud op bestaande systemen en software modules, bug-fix en
verbetertrajecten.

Gewenste technische vaardigheden:









OO Embedded C++, min 5jr ervaring
Minimaal HBO niveau
Uitstekend in Nederlands en Engels, in woord en geschrift
Goede communicatieve vaardigheden
Ervaring met security algoritmen en PKI
Kennis van PCI betaal specificaties is een pre
Stress bestendig
Creatief

Wat wij bieden
Binnen Chess pT 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 daar 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.

Solliciteer direct
Graag uw sollicitatie zenden naar solliciteer@chess-pt.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

