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Software Development Manager
Voor onze opdrachtgever Deli Home zijn we op zoek naar een stevige Software Development
Manager met ruime ervaring in softwareontwikkeling en het leiden van
softwareontwikkelingsteams. Je bent primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling, ondersteuning
en beheer van het softwareplatform Ivenza van Deli Home. Een cruciale functie binnen deze
snelgroeiende organisatie die de ambitie heeft om zich verder te ontwikkelen tot dé digitale
timmerfabriek van Europa.

OVER DELI HOME
Deli Home maakt en verkoopt gepersonaliseerde producten die voornamelijk van hout zijn
vervaardigd om ieders huis te verfraaien. Van inspiratie, via configuratie, naar creatie en installatie.
Met een team van circa 1500 medewerkers verdeeld over 10 landen en een omzet van meer dan
€350 miljoen werkt Deli Home iedere dag weer aan de innovatie en ontwikkeling van een
assortiment dat bestaat uit duizenden verschillende producten in de Home Improvement branche,
onderverdeeld in de groepen hout, deuren, vloer & trap, opbergen en horren. Onder de paraplu van
Deli Home vallen verschillende bekende merken zoals CanDo, Bruynzeel, Lundia, Skantrae en
Weekamp. Voor het bieden van gemakkelijke en op maat gemaakte oplossingen in huis zijn
innovatieve en betrouwbare softwareoplossingen onmisbaar. Kernwaarden van Deli Home zijn:
“Open, Betrouwbaar, Respectvol, Gepassioneerd en Ondernemend”.
Voor een indruk van de organisatie, bekijk hier de: bedrijfsfilm

SOFTWARE DEVELOPMENT ORGANISATIE
De Software Development organisatie van Deli Home is primair verantwoordelijk voor de
ontwikkeling, ondersteuning en exploitatie van de softwareoplossing Ivenza. Dit is een
softwareplatform dat ruime tijd geleden is ontwikkeld en enkele jaren geleden is aangekocht door
Deli Home als onderdeel van de strategie om dé digitale timmerfabriek van Europa te worden.
Ivenza is een integrale oplossing die de koppeling legt tussen de configurator waarmee de
(eind)klant bestelt, de fabriek waar het product worden gemaakt en de voorraadadministratie.
Ivenza maakt ‘automated engineering’ mogelijk waardoor klanten direct online kunnen configureren
en bestellen en het totale proces sneller, efficiënter en flexibeler verloopt. In de loop der jaren is
Ivenza verfijnd, maar moet doorontwikkeld worden tot een platform dat schaalbaar is, aan alle
actuele informatiebeveiligingseisen voldoet en bovendien integraal ingezet kan worden binnen Deli
Home voor diverse product-/marktcombinaties.
Het bestaande team bestaat uit ongeveer 10 software engineers (back-end en front-end), software
architecten en UX designers in Nederland en Tsjechië.

FUNCTIE
Als Software Development Manager ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, ondersteuning en
beheer van ivenza en voor de succesvolle realisatie en implementatie van gerelateerde
softwareprojecten. Je bent in staat besluiten te nemen over de softwarearchitectuur die passen bij
de doelstellingen van de organisatie. Je hebt ervaring met het opleveren van complexe
softwareoplossingen en bent in staat een team van developers te (bege)leiden om dit te realiseren.
Daarnaast ondersteun en adviseer je de business bij het ontwikkelen van een strategie op het gebied
van softwareoplossingen.
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Als Software Development Manager stuur je een team aan van ongeveer 10 software engineers,
coacht en ondersteunt hen bij hun persoonlijke ontwikkeling binnen het vakgebied.
Je rapporteert aan de Managing Director en samen met hem en de lead architect leg je het
strategische plan voor de softwareontwikkeling van Ivenza vast. Ook ontwikkel je een visie op en
technische architectuur van te ontwikkelen software. Vanuit jouw expertise adviseer je de business
op het gebied van softwareontwikkeling en doe je concrete voorstellen op basis waarvan zij beter in
staat zijn hun doelstellingen te behalen.
Verder ben je verantwoordelijk voor:
• bepalen en implementeren van standaardprocessen voor alle onderdelen van
softwareontwikkeling (onderzoek, analyse, ontwerp, ontwikkeling, testen en deployment)
om Ivenza schaalbaar en kwalitatief hoogwaardig door te ontwikkelen.
• bepalen van een consistente en coherente software architectuur en technology stack.
• bewaken van kwaliteit, voortgang en gerealiseerde resultaten van Ivenza gerelateerde
softwareontwikkelingsprojecten.
• samenstellen van teams op basis van de gevraagde kenmerken, kwaliteiten en kennis.
• aanbevelingen doen aan de business bij het opstellen en bijstellen van projectplanning.
• maken van een relevante afweging bij het kiezen van backlog items om
waardevermeerdering (en daarmee rendement) te maximaliseren.
• op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en technologieën en onderzoeken via R&Den proof-of-concept-projecten voor zover deze toepasbaar zijn voor Deli Home.

PROFIEL
We zijn op zoek naar een Software Development Manager met de volgende kenmerken:
• hbo/wo werk- en denkniveau, met bij voorkeur een afgeronde opleiding in Informatica,
Bedrijfskundige Informatica of vergelijkbaar.
• minimaal 5-10 jaar werkervaring in software development van software producten.
• aantoonbaar managementervaring in het leiden en bouwen van internationale/remote
teams.
• ervaring met agile werken.
• scale-up ervaring bij voorkeur op het snijvlak van productie en IT.
• ervaring met verschillende programmeertalen (zoals JAVA/JavaScipt/React), affiniteit met
3D is een pré.
Daarnaast beschikt je over de volgende competenties:
• pragmatisch, besluitvaardig, resultaatgericht en betrouwbaar: je zegt wat je doet en je doet
wat je zegt;
• analytisch, je behoudt het overzicht maar hebt ook oog voor detail;
• innovatief, je bent continu op zoek naar waardevermeerdering door vernieuwende
softwareoplossingen.
• klant- en businessgericht: je hebt ervaring met digitalisering van bedrijfsprocessen (o.a.
supply chain & sales);
• je bent een verbindende persoon en goede gesprekspartner voor zowel de ‘traditionele’
business als de wereld van de ‘digital natives’. Je verbindt diverse mensen, teams en
culturen.
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•
•
•

stressbestendig: je kunt goed omgaan met tijdsdruk, tegenstrijdige belangen en weerstand;
je hebt een aantoonbaar netwerk binnen software development, marktpartijen en
opleidingsinstituten (voor het aantrekken nieuw talent).
goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Deli Home heeft een modern personeelsbeleid waarbij de medewerker en aandacht voor haar/zijn
persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Deli Home biedt een vast contract voor 40 uur per week.
Het arbeidsvoorwaardenpakket voor deze functie bestaat uit een goed salaris en uitstekende
secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder onder meer een leaseauto en een thuiswerkregeling.
Je deelt mee in de resultaten van het bedrijf en kunt gebruik maken van een
personeelskortingsregeling voor de mooie producten van Deli Home die van je huis een thuis maken.
Jouw standplaats is Gorinchem, maar je kunt ook werken vanuit andere vestigingen zoals Zevenaar,
Dedemsvaart en de locatie in Tsjechië. Op dit moment werkt het team grotendeels remote.

SOLLICITEREN EN PLANNING
Ben jij de gemotiveerde Software Development Manager die bijdraagt aan de doorontwikkeling van
Ivenza? En van Deli Home naar dé digitale timmerfabriek van Europa? En herken jij jezelf in het
profiel? Dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet.
•
•
•
•

sollicitaties (een functiegerichte motivatiebrief plus CV) ontvangen we graag zo spoedig
mogelijk via: InterExcellent vacatures
op basis van een brief en CV selectie worden kandidaten uitgenodigd voor een oriënterend
gesprek met InterExcellent.
de meest passende kandidaten worden daarna voorgedragen aan de selectiecommissie bij
de Deli Home die beslist met wie zij wenst kennis te maken.
van de eindkandidaten kunnen referenties worden nagetrokken. Een (ontwikkel)assessment
kan onderdeel uitmaken van de procedure.

CONTACT OVER DEZE VACATURE
Deze procedure wordt uitgevoerd door Sietse Bergstra, partner InterExcellent IT Regie Management,
Baarn. Tel: 035 - 5280430, www.interexcellent.nl.

We zien met belangstelling uit naar je reactie en/of sollicitatie!
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