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VACATURE: SOFTWARE-ONTWIKKELAAR(40u/week)
Hoofdkantoor: Nuenen, Nederland

KERNTAKEN

• Deelnemen aan het sprintproces en actief input leveren

• In internationaal teamverband software schrijven en het toepassen van design patterns en 
best practices

• Actief bijblijven met de laatste technologieën en ontwikkelprincipes

• Samenwerken met Product Management en Quality Assurance om een goed eindproduct 
op te kunnen leveren.

Bij G2 Speech zijn we toegewijd aan onze mensen; onze klanten, medewerkers en partners. 
Klanttevredenheid staat centraal. Onze medewerkers en partners hebben een passie voor 
technologie, innovatie en groei. We bouwen excellente oplossingen, die gebruiksvriendelijk, 
toegankelijk en bovenal van uitmuntende kwaliteit zijn. 

Als C# ontwikkelaar ondersteun je het gehele proces van softwareontwikkeling. Dit omvat 
het (mede)ontwerpen van de software-architectuur, het (door-)ontwikkelen van het 
technologieplatform en haar applicaties en het documenteren ervan. Je ontwikkelt op basis van 
de laatste Microsoft-technologieën in een Agile softwareontwikkelproces op basis van Scrum. Je 
maakt spraakherkenning bruikbaar voor eindgebruikers.



info@g2speech.com  •  g2speech.com

Interesse ons team te komen versterken? 
Stuur je sollicitatiebrief en CV naar Esther Stegers  
e.stegers@g2speech.com of bel naar 040-295 2877.

WERKEN BIJ G2 SPEECH

G2 Speech biedt je een uitdagende functie binnen een internationaal team. 
Met korte communicatielijnen en een inspirerende bedrijfscultuur. We bieden je alle ruimte om 
jezelf te ontwikkelen. Een persoonlijk opleidingsaanbod behoort tot de mogelijkheden. 

OVER G2 SPEECH

G2 Speech is opgericht in 1998. De afgelopen 
jaren hebben we ons ontwikkeld tot de 
meest toonaangevende aanbieder van 
spraakherkenning, digitaal dicteren en 
workflowmanagement voor de medische, 
juridische en zakelijke sector. Dagelijks 
gebruiken zo’n 25.000 professionals onze 
oplossingen. We zijn actief in Nederland, België, 
Luxemburg, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk 
en Ierland.

SPEECHREPORT

SpeechReport helpt organisaties om het 
verslagleggingsproces te  stroomlijnen en 
optimaliseren. Dit wordt gerealiseerd door een 
geautomatiseerde workflow gecombineerd 
met geavanceerde spraaktechnologie. 
SpeechReport ondersteunt afdelingen bij 
het maken, corrigeren en beheren van alle 
documenten vanuit één centraal platform.

COMPETENTIES

• Hbo- of wo informatica-opleiding

• Aantoonbare ervaring in het ontwerpen en schrijven van software op basis van C#

• Ervaring met een Agile-ontwikkelomgeving is een plus

• Het vermogen om analytisch, gestructureerd en zelfstandig te werken

• Communicatief vaardig

• Denken vanuit een klantperspectief

• Kritische blik

• Stressbestendig

• Uitstekende beheersing van de Engelse taal.


