
 

   

  

 

 

Wil jij graag verantwoordelijk zijn voor de ultieme belevenis van miljoenen mensen? Ga jij 

producten ontwerpen en ontwikkelen die wereldwijd worden gebruikt, gedeeld, herinnerd 

en beleefd? Dan ben jij wellicht onze nieuwe Software Developer. 

Een Software Developer binnen GDO is niet zo maar een developer, nee jij bent de 

creatieve duizendpoot die samen met het complete team hele gave ideeën omzet in 

werkelijkheid én daar heel veel mensen wereldwijd van laat genieten.  

Hoe ziet jouw dag eruit: 

’s-Ochtends starten jullie als team met een goede bak koffie (of thee) en vindt het 

teamoverleg plaats. Alle lopende zaken worden besproken en er wordt afgesproken dat er 

later die dag een meeting wordt gehouden voor de verdere ontwikkeling van het nieuwste 

product. Na het overleg zit je nog even samen om een collega op weg te helpen. Na de 

lunch fix je nog die laatste bug in de positionerings-service zodat de continuous integration 

build de nieuwe deliverable kan klaarzetten. Tegen het einde van de dag bespreek je enkele 

zaken met jouw manager, want morgen gaan jullie een fantastische locatie bezoeken om de 

laatste status door te spreken met de klant. Bijna klaar voor levering!  

Wie zijn wij: 

Wij zijn GDO bv te Eygelshoven en ontwikkelen innovatieve producten, waarbij software een 

grote rol speelt. Zo hebben wij producten ontwikkeld voor microscopische insprectie (NSI), 

narcose systemen (Anestacia) en videoherinneringen (TapeMyDay). Wij zijn een gevarieerde 

groep mensen die zich bezig houdt met het bedenken en ontwikkelen van multimedia 

concepten (zowel hardware als software) in de breedste zin van het woord. Wij zijn 

techneuten met passie die zich bezig houden met automatisering binnen de machinebouw 

én onze technologische kennis op diverse andere innovatieve projecten inzetten. 

Wat ga je doen: 

Jouw taken bestaan met name uit het ontwerpen, ontwikkelen en testen van software met 

als zwaartepunt producten voor TapeMyDay. Je bent een onafhankelijk, kritisch denkend 

onderdeel van een multidisciplinair projectteam dat zich graag in een software 

ontwikkelomgeving bevindt die zowel spannend als veeleisend is. Wij streven naar 

revolutionaire, pragmatische oplossingen op het gebied van videoverwerking voor 

internationale opdrachtgevers. Nu is het moment aangekomen om professionalisering van 

de toekomstige ontwikkeling, implementatie en ondersteuning van het product door te 

pakken. 

  



 

   

 

Welke verantwoordelijkheden heb je nog meer: 

 Je ontwerpt, ontwikkelt en test nieuwe software en breidt bestaande software verder 

uit. 

 In jouw rol als Software Developer neem je de lead en treed je indien nodig op als 

team lead en/of architect. 

 Je test software zowel intern als extern, wat betekent dat je veelvuldig klant contact 

heb. Je bespreekt de requirements om de integratie zo optimaal mogelijk in te 

richten. 

 

Wat breng je mee?  

 Je bent ondernemend en kijkt verder dan je eigen vakgebied 

 Om deze functie optimaal te kunnen uitvoeren beschik je over een HBO+ of 

academisch opleidingsniveau 

 Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring 

 Je hebt ruime werkervaring in een lead software engineering rol 

 Kennis van .NET technologieën (WCF, WPF, Entity Framework, ASP.Net) en/of C++ (QT 

en openCV) 

 Je hebt tevens kennis van Visual Studio, Jira, GIT en Azure Devops 

 Ervaring met software engineering principes en architecturen zoals microservices, 

continuous integration en agile 

 Ervaring met geavanceerde IT infrastructuren is een pré 

 Je hebt er geen moeite mee om, indien nodig, te reizen  

 En tenslotte ben je flexibel, kun je goed met mensen omgaan, beschik je over 

uitstekende communicatieve én sociale eigenschappen en ben je georganiseerd. 

 
 

Wat hebben wij jou te bieden: 

 

 Een inspirerende werkomgeving. Ons hoofdkantoor is te vinden in Eygelshoven en is 

te omschrijven als modern industrieel (oftewel een stoere plek om te zijn). 

 Key player in de uitbreiding van het software engineering team 

 Een passend salaris 

 27 verlofdagen én 13 ATV dagen bij een fulltime dienstverband. 40 dagen verlof! 

 Reiskosten- en pensioenregeling 

 Je krijgt optimaal de kans om jouw talent verder te ontplooien 

 Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open. 

 Bij ons mag je altijd jezelf zijn. We moedigen het zelfs actief aan! 

 

Interesse? Neem dan contact op met: Wendy Meys via wendy.meys@gdo-bv.com,  
Of bel voor meer informatie: 045-5464770 
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