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Software Developer/Adviseur  

Standplaats: Eersel l Aantal uur: 36 uur (4x9) l Niveau: HBO/WO. 

Ben jij op zoek naar een allround functie waarbij jij volledig verantwoordelijk bent voor het 
gehele proces? Vind jij het leuk om onze klanten van zowel advies, uitwerking en begeleiding 
te kunnen voorzien? Én ben jij tot slot op zoek naar een klein team, korte lijntjes én veel 
opleiding en ontwikkelingsmogelijkheden? Lees dan snel verder! 
 
Wat ga je doen? 
TotalLink bestaat uit een klein team met grote opdrachten en een landelijke 
klantenportefeuille. Wij zijn gevestigd in Eersel, werken allemaal 4x9 uur en zijn een flexibel, 
gezellig en hardwerkend team bestaand uit 4 collega’s! Wij ontwikkelen met ons team 
Software voor het ontwikkelen van vastgoed voor o.a. de overheid en grote bouwbedrijven. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van grootschalige woningbouwprojecten. Wij 
zijn gespecialiseerd in software voor grondexploitaties, contractbeheer en nog veel meer!  

Je komt te werken in een team waarbij de taken verdeeld worden op basis van kennis, kunde 
en interesse. Daardoor kun jij het werk dat je graag doet naar je toe trekken! Voor deze 
functie zoeken wij naar iemand die zowel de klant kan adviseren en informeren over onze 
software, alsook iemand die de software zelf ontwikkelt en toepast. Het leuke hiervan is dat 
je dus direct impact hebt, resultaten ziet en autonoom werkt! Je gaat bovendien werken aan 
ons eigengebouwde low-code platform.  Kortom: Je analyseert het probleem bij de klant, 
gaat oplossingsgericht bepalen wat er aan de hand is, intern afstemmen of dit de juiste 
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manier gaat zijn, codes schrijven, documenteren, testen, toepassen en implementeren. Dit 
terwijl je de klant nauw betrokken houdt en goed informeert wat de stand van zaken is.  

Wat krijg je van ons? 

• Je krijgt meteen een vast contract.  

• Je krijgt een salaris dat past bij jou. 

• Je gaat 4x9 uur werken en bent elke vrijdag vrij. 

• Gratis gebruik van inpandige fitnessfaciliteiten. 

• Laptop en telefoon van de zaak.  

• Flexibel thuiswerken is een optie en alles gaat bij ons in overleg.  

• Opleiden en bijscholing vinden wij erg belangrijk. We zijn een gemotiveerd team en 
willen jou vooruithelpen waar nodig qua kennis en kunde. Wij bieden jou dan ook vol 
op de mogelijkheid om je te blijven ontwikkelen en door te groeien! 

• Werken bij TotalLink betekent terecht komen in een warm bad, een familiaire sfeer 
en veel vrijheid en vertrouwen.  

 

Wie ben jij? 

• Je bent startend of hebt al jaren werkervaring. Wij zijn op zoek naar een developer, 
een consultant of een mengvorm daarvan. Dit afhankelijk van wat jij het leukst vindt. 

• Je hebt minimaal een HBO opleiding afgerond in een gerelateerde richting. WO 
niveau is hierin zeker een pré. 

• Je wilt je ontwikkelen op de gebieden waar jij energie van krijgt. 

• Je bent pro-actief, weet van aanpakken en bent communicatief vaardig. 

• Je vindt het leuk om een breed scala aan werkzaamheden op te pakken in een 
snelgroeiend bedrijf. 

• Ervaring met C#, SQL/TSQL, Javascript, CSS, SOAP/REST en GIS is een pré. Belangrijker 
nog is dat je het breed scala aan werkzaamheden kunt en wilt oppakken. We zoeken 
niet het schaap met 5 poten, je pakt de zaken op waar jij goed in bent. 

 

Word jij onze nieuwe collega? Solliciteer dan nu! 

Je mag jouw CV en een korte motivatie sturen naar Cor@totallink.nl. Nadat wij jouw sollicitatie 

hebben ontvangen, bekijken wij of jij een match bent. Daarna nemen wij telefonisch contact met je 

op en nodigen we jou uit voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor in Eersel. Wij kijken er 

naar uit! 

mailto:Cor@totallink.nl

