
CARRIÈRE BIJ G2 SPEECH! 

D O I N G  M O R E  W I T H  S P E E C Hinfo@g2speech.com  •  g2speech.com

VACATURE: DEVELOPMENT CONSULTANT(40u/week)
Hoofdkantoor: Nuenen, Nederland

KERNTAKEN

• Begeleiden van nieuwe productontwikkelingen m.b.t. integraties en systemen van derde 
partijen

• Beschrijven van nieuwe functionaliteiten en deze bespreken met klanten, project managers 
en R&D

• Verantwoordelijk voor het opleveren van integraties samen met R&D en het projectteam

• Voorbereiden van testen en implementaties bij klanten in samenwerking met QA en project 
management

• Troubleshooter bij complexe klantissues

• Proactief health checks uit voeren op productiesystemen

• Consultancy richting klanten over gebruik van software van G2 Speech

• Regelmatig klantbezoeken in de Benelux, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. 

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. 

De Development Consultant is de schakel tussen R&D, Product Management en de Service Desk 
en is verantwoordelijk voor het analyseren van derdelijns issues en  het uitvoeren van health-
checks op systemen van klanten. Verder brengt de DC advies uit richting de projectorganisatie 
omtrent klantomgeving, geeft interne training en voert support uit.
De Development Consultant rapporteert aan de manager Research & Development en maakt 
deel uit van het R&D team.



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

• Technische HBO-opleiding

• Communicatief vaardig

• Ervaring met het opleveren van softwarefunctionaliteiten naar externe klanten

• Uitstekende beheersing van de Engelse taal (native Nederlands)

• Programmeerervaring en/of data-analyse.


