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VACATURE SOFTWARE DEVELOPER 
 

 

New Bridges ontwikkelt en levert high-tech critical communication software en voice processing 
systemen. We zijn vooral bekend van ons product Nerve Centre® waarmee groepen personen in 
noodgevallen worden opgeroepen (zie www.NerveCentre.nl). Je vindt onze systemen bij grote 
overheidsinstellingen, ziekenhuizen en industrie, feitelijk overal waar groepen mensen in 
noodgevallen moeten worden geïnformeerd via Apps, telefoon, SMS etc. 
 
 
De functie: Software Developer 
Als Software Developer ben je onderdeel van ons R&D team. Je bent goed op de hoogte van de 
nieuwe technieken, mogelijkheden en onmogelijkheden. Je zult die kennis inzetten om samen 
met je collega’s te werken aan onze software die in C# is geschreven. Onze software kenmerkt 
zich door een hoog niveau van abstracties en modulariteit. Onze eindoplossing draait op 
Windows Server systemen, IIS Servers en mobiele devices (Xamarin). 
Je bent verantwoordelijk voor wat je maakt en hoe je dat doet, daarnaast is het van belang dat je 
in staat bent overzicht te houden van de verschillende taken waar je aan werkt en mee te denken 
aan hoe je knelpunten aan kunt pakken. 
Technieken of deelgebieden die je tegenkomt zijn: C#, REST, WCF, Authenticatie, Concurrency, 
Voip (SIP,RTP), Web (AngularJS, Angular, Blazor), Windows (WPF, Services), Mobile Apps 
(Xamarin), MDM enz. 
 
Het profiel waarin je je herkent en waarin je je talenten verder wilt ontplooien: 

• Een afgeronde relevante HBO of WO opleiding op technisch niveau. We denken bijv. aan 
HTS (technische) informatica. Het daadwerkelijk hebben afgerond van HBO of WO 
opleiding is een must; 

• Je spreekt vloeiend engels 

• Je kunt zelfstandig werken, bent pragmatisch, maar niet van de ‘shortcuts’ 

• Je bent in staat je eigen taken te overzien en te plannen 

• Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring;  

• Je weet dat het doel de eindoplossing voor klant/product is en dat jouw code daar voor 
lange tijd aan bij kan (en moet) dragen. Je ziet agile als een middel om tot dit doel te 
komen. 

• Je kunt C# ‘dromen’, weet wat een Bearer Token is, hoe je een HTTP Client Certificate 
kunt gebruiken en waarom 42 zo’n bijzonder getal is.. (zomaar wat voorbeelden) 

 

Wat biedt New Bridges?: 

• Je kunt een eigen bijdrage leveren om onze eigen software steeds verder door te (laten) 
ontwikkelen; Doordat we een kleine organisatie zijn kun je veel invloed hebben op 
producten en processen; 

• Technisch uitdagende omgevingen: Cloud platform, systeem integratie in grote, complexe 
IT-omgevingen, Microsoft Azure, high-availability, high-secure omgevingen; 

• Mooie mix tussen MKB-mentaliteit, klantgedrevenheid, collegialiteit, flexibiliteit, 
professionaliteit en grootschalige critical communication omgevingen. We werken als 
kleine partij samen met zeer grote klanten en partners wat een interessante dynamiek 
oplevert; 

• Maatschappelijk relevant: je werkt mee aan oplossingen die bijdragen aan veiligheid van 
mensen & milieu en bedrijfscontinuïteit; 

• Marktconform salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden; 

• Een team waarin jouw persoonlijke ontwikkeling en werkwijze ruimte krijgt. 
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Interesse? 
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je reactie met motivatie en CV naar Piet van 
Bruggen, directeur van New Bridges (per e-mail via de link bij deze vacature). Wil je eerst meer 
weten? Stuur dan je vragen per e-mail (sollicitaties@newbridges.nl) of maak per e-mail een 
belafspraak. Je mag er op rekenen dat er een uitgebreid selectie en (wederzijds) 
kennismakingstraject gebruikt wordt voordat er een eventueel contract wordt aangeboden. Let 
op: reageer zo snel mogelijk om meegenomen te worden in de 1e selectieronde. 
Twee dingen die niet op prijs worden gesteld: 

• simpelweg je c.v. insturen zonder motivatie waarom je denkt bij ons te passen 
• acquisitie naar aanleiding van deze vacature (t.a.v. alle callcenters, adviseurs, 

bemiddelaars etc: dat betekent dus niet bellen/mailen etc.). Organisaties die dat doen, 
worden gemeld bij spamklacht.nl. 

 
Secundaire arbeidsvoorwaarden: 

• Werken vanuit huis is mogelijk; onze (nieuwe) kantooromgeving is daar ook op ingericht: 
veel collega’s werken soms op kantoor en soms thuis; 

• Flexibele werkuren; 
• Vakantiegeld; 
• Fietsplan; 
• Pensioen; 
• Budget voor professionele ontwikkeling; 
• Bedrijfstelefoon+ laptop; 
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