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Software Projectmanager 
Ben jij een échte kartrekker en heb jij ervaring met het aansturen van een 
projectteam? Heb jij daarnaast kennis van software en affiniteit met 
logistieke processen? Dan ben jij de Software Projectmanager die wij 
zoeken!  

 

Wat ga je doen? 

Als Software Projectmanager ben jij verantwoordelijk voor het aansturen van software 
projectteams opdat deze de benodigde bijdrage leveren voor de (klant)projecten. De ontwikkeling 
en oplevering van software voor integrale logistieke oplossingen van Inther Group staan hierin 
centraal. Verder ben je verantwoordelijk voor:  

• Het aansturen en coachen van een software project team, zowel  intern als op klantlocatie; 

• Het vertalen van klantwensen naar functionele en technische specificaties; 

• Het onderhouden van klantcontact m.b.t. het software gedeelte van een project; 

• Het bewaken van scope, planning en budget op het gebied van software; 

• Voortdurend proactief meedenken over de ontwikkeling van de systemen per project om 
samen optimaal maatwerk te kunnen leveren; 

• Het signaleren van mogelijke procesverbeteringen om efficiencyslagen te maken voor 
volgende projecten; 

• Actief aan de slag gaan met software frameworks zoals Java 11, VueJS, Spring en Hibernate. 

 

Wat vragen wij jou? 

Om in aanmerking te komen voor de rol van Software Projectmanager heb jij affiniteit met ICT en 
logistieke processen. Daarnaast heb je een goede communicatieve vaardigheden en een 
klantgerichte instelling en heb je ervaring met het aansturen van een software projectteam.  

Verder breng je onderstaand met je mee: 

• HBO werk- en denkniveau met een relevante studierichting zoals Bedrijfskundige 
Informatica of Software Engineering; 

• Minimaal 3 tot 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie; 

• Goede kennis van de Nederlandse en Engelste taal in woord en geschrift. 
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Wat bieden wij jou? 

Als Software Projectmanager verdien je, afhankelijk van jouw kennis en ervaring, tussen de                   
€ 2.960,- en € 5.650,- bruto per maand.  

 
Verder bieden wij jou: 

• Veel vrijheid voor het invullen van jouw eigen rol; 

• 30 vakantiedagen waarvan 3 collectieve sluitingsdagen (deze worden jaarlijks vastgelegd); 

• Opleidingsmogelijkheden binnen jouw vakgebied, afhankelijk van waar jij jezelf op wil 
ontwikkelen; 

• Een pensioenregeling bij Nationale Nederlanden; 

• Een vitaliteitsbudget van € 140,- netto per jaar te gebruiken voor jouw sport abonnement 
of sport benodigdheden; 

• Iedere dag verse lunch met broodjes in onze kantine waar wij een bijdrage aan leveren; 

• Wekelijkse borrels aan onze eigen bar, legendarische Inther-feesten en de leukste 
teamactiviteiten!  

 
 
 
Team Software 

Onze Software afdeling, bestaande uit 30 medewerkers, werkt met de laatste stand der techniek 
en is altijd op zoek naar een nog efficiëntere en betere manier van werken, waarbij we graag jouw 
ondersteuning en kennis inzetten! Je rapporteert als Software Projectmanager rechtstreeks aan 
onze Afdelingsmanager Software, welke jou tevens optimaal zal coachen. 

Al zin om onderdeel van team Software te worden?! Stuur dan jouw CV met enthousiaste motivatie 
naar jobs@inthergroup.com.  

 

 

SOLLICITEER NU! 

mailto:jobs@inthergroup.com?subject=Sollicitatie%20Software%20Projectmanager
mailto:jobs@inthergroup.com?subject=Sollicitatie%20Software%20Projectmanager
mailto:jobs@inthergroup.com
mailto:jobs@inthergroup.com?subject=Sollicitatie%20Software%20Projectmanager
mailto:jobs@inthergroup.com?subject=Sollicitatie%20Software%20Projectmanager

