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Vacature: Software ontwikkelaar 

 
 
Wie wij zijn? 
 
MSG is een softwarehuis in Raamsdonksveer met meer dan 30 jaar ervaring in de automatisering van 
handelsbedrijven. We werken met een team van 14 mensen aan software oplossingen voor het 
bedrijfsleven. Dit betreft ERP systemen, web portals, scanoplossingen en apps. Deze worden in eigen 
beheer ontwikkeld en vormen samen de motor achter de bedrijfsvoering van onze klanten. Daarbij 
staat MSG voor korte communicatiekanalen - vrijwel alle medewerkers hebben direct contact met de 
klant, ook op locatie. Ons succes? We kijken naar software en software ontwikkeling door de ogen van 
de klant. 
 
Wat je kunt verwachten. 
 
Als software ontwikkelaar werk je aan de verdere ontwikkeling van onze ERP bedrijfsapplicatie. Daarbij 
breng je jouw kennis en/of ervaring met programmeertalen en ontwikkelmethodieken met je mee. In 
je werk zoek je de verbinding met onze portal- en app ontwikkelaars, om te komen tot een 
samenwerking en dienstverlening die voor MSG en al haar klanten toekomstbestendig is.  
 
Functie eisen: 
 

• Een afgeronde HBO of WO opleiding (bij voorkeur informatica); 

• Enkele jaren (werk)ervaring - wellicht ook in stage of onderzoek - is een pré; 

• Interesse in en affiniteit met software ontwikkeling en bedrijfsprocessen; 

• Communicatief sterk - je zoekt graag het contact met collegae en klanten; 

• No-nonsense teamplayer mét beide benen op de grond. 
 
 
Wat we bieden: 
 

• Uitdagende baan met volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

• Werken in een team met fijne en enthousiaste collegae 

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

• Werken vanuit ons unieke pand op een mooie locatie in Raamsdonksveer. 
 
Solliciteren: 
 
We nodigen zowel (toekomstige) schoolverlaters als mensen met werkervaring uit te solliciteren. 

Herken jij je in het geschetste profiel? Mail je CV en motivatie naar vacature@msgnl.com onder 

vermelding van ‘vacature software ontwikkelaar’. Kijk voor meer informatie op onze website: 

www.msgnl.com  

 

 

*Acquisitie naar aanleiding van de advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:vacature@msgnl.com
http://www.msgnl.com/

