
Traineeship Java Developer 
 
Ben jij (bijna) klaar met je bèta opleiding en wil jij met echte techneuten werken aan 
vooruitstrevende en gave projecten? Heb je daarnaast ook affiniteit met de wereld van internet-
technologie? Dan zit je bij GX Software helemaal goed! 
 

De functie 

In dit traineeship bieden wij jou de kans om een mooie carrière op te bouwen als Java Developer. In 
ons opleidingstraject leer je onze producten, klanten, collega’s en werkwijzen goed kennen. Je volgt 
diverse trainingen op het gebied van Agile/Scrum en Java en door onze intensieve begeleiding ben je 
snel in staat zelfstandig klantvragen te analyseren en vakkundig op te lossen. 
Jij wordt een echte Java expert! Onze projecten bestaan uit volledig nieuwe implementaties 
of innovaties op bestaande platformen. Op termijn werk je ook op locatie bij onze klanten en 
partners als PSV en KPN. Je hebt regelmatig klantcontact en adviseert op technisch gebied. Binnen 
deze afdeling werk je in een team van meer dan 25 Java professionals met verschillende expertises. 
Per project werk je samen in een (Scrum)team van architecten, engineers en consultants. 
 

Je bent onder andere verantwoordelijk voor het: 

 uitvoeren en begeleiden van implementatietrajecten van websites met het gebruik van ons CMS 
XperienCentral 

 analyseren van wensen en vragen van klanten, zodat je advies kunt geven over de beste oplossing 
 ontwerpen en bouwen van koppelingen met externe systemen 
 documenteren en testen van je eigen werk 

 

Wij zijn op zoek naar iemand: 

 met een (bijna) afgeronde hbo of wo opleiding 
 met een open en enthousiast karakter die flexibel en zelfstandig is 
 die het leuk vindt om een deel van de week op locatie van de klant te werken, denk hierbij aan grote 

klanten als SNS Bank, Ajax en Nationale Nederlanden 
 met een goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal 

Daarnaast zou het mooi zijn als je enige ervaring hebt met HTML, CSS of JavaScript en ambitie hebt 
op het gebied van programmeren met Java. 
 

Dit hebben wij jou te bieden: 

 persoonlijke ontwikkeling, groei en plezier vinden wij belangrijk! Daarom bieden wij jou gedurende 
de eerste twee jaar van je dienstverband een opleidingsplan waarin je trainingen krijgt om je 
productkennis, communicatieve-, klantgerichte-, en technische skills uit te breiden. Na deze fase 
stellen we samen een ontwikkeltraject op, uiteraard afgestemd op jouw wensen en ambities 

 een uitstekend salaris, 29 vakantiedagen (mocht dit niet genoeg zijn heb je de mogelijkheid om extra 
vrije dagen te kopen), collectiviteitskorting op je zorgverzekering, een goede pensioenregeling, een 
ruime reiskosten-, én reistijdvergoeding, een NS Business Card of leaseauto, een laptop en een 
mobiele telefoon 

 een carrière in een open en informele omgeving met veel vrijheid en uitdaging 



 de mogelijkheid om samen met ervaren collega's aan gave projecten bij de meest complexe en 
uitdagende opdrachtgevers van Nederland te werken. 

 toffe weekendjes weg, borrels, personeelsuitjes, sportactiviteiten en gezellige collega's waarmee je 
dit kunt delen 

 een mooie, inspirerende werkplek in ons gerestylede pand met gameroom, pingpong tafel, dartbord, 
flipperkast en de mogelijk om fietsend te vergaderen en staand te werken 

 kortom: een uitdagende en afwisselende baan in een gezellige en ambitieuze organisatie met 
toonaangevende klanten en toffe collega's 
 
 

Solliciteren? 

Zie jij het helemaal zitten om bij GX aan de slag te gaan? Vul dan het formulier in of mail je CV en 
sollicitatiebrief naar hrm@gxsoftware.com t.a.v. Saskia van den Elshout. 
We horen graag van je! 
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