
LinDix zoekt analytisch ingestelde Pythonist, die wil meehelpen ontwikkelen.

Inleiding

LinDix is een jong softwarebedrijf gevestigd in Almere, dat een nieuw softwareprogramma heeft ontwikkeld 
voor de administratieve ondersteuning van consulenten van o.m. reïntegratiebedrijven, arbodiensten en 
bedrijven, die zich met loopbaanbegeleiding bezighouden.
Het programma is ontwikkeld op basis van bestaande open source producten en geschreven in Python en WX 
Python. Het geheel draait onder Linux.
Ons cliëntvolgsysteem, genaamd CVix,  plant de activiteiten van de consulent op basis van voor-gedefinieerde 
begeleidingstrajecten.  Als een opdracht wordt aangemaakt ten behoeve van een cliënt dan plant CVix in één 
keer het hele traject van de te nemen acties met de bijbehorende deadlines.
Aan de trajecten worden de bedrijfseigen documenten gekoppeld die de consulent gebruikt voor de 
administratieve ondersteuning van zijn werkzaamheden. Het betreffen offertes, rapportageformulieren en 
standaardbrieven. Van deze documenten worden sjablonen gemaakt zodat, als deze formulieren worden 
opgeroepen, automatisch cliëntgegevens en dergelijke in het document worden opgenomen. Op deze manier 
wordt een compleet digitaal dossier opgebouwd.

Lindix concurreert met de top van de markt en staat een onstuimige groei te wachten. Lindix zoekt wil haar 
groei opvangen met  mensen die gewend zijn oplossings- en resultaatgericht te werken.

Wie zoeken we?

Wij zoeken een pythonist, die het leuk vindt ons mee te helpen met het verder ontwikkelen van ons 
klantvolgsysteem. Een programmeur, die echter niet alleen wil programmeren maar ook mee wil werken aan 
de implementatie van ons programma. Iemand die het interessant vindt de werkprocessen van onze klant  te 
analyseren en in kaart te brengen en deze verder uit te werken in  de planningmodule van ons 
klantvolgsysteem. Houdt ervan om in teamverband te werken.

Profiel kandidaat

Analytisch ingesteld.

Teamplayer. 

In staat om een goed gesprek te voeren op verschillende niveau' s binnen een organisatie

Vermogen om in  korte tijd de werkprocessen bij onze klanten goed en helder boven tafel te halen.

Opleiding:HBO Informatica of gelijkwaardig

                Een aantal jaren programmeer ervaring ( bij voorkeur in Python danwel 

bereid zich Python eigen te maken)

                Ervaring met Excel, Open Office en Linux

Bij voorkeur in bezit van rijbewijs. 

Contact

Indien u belangstelling heeft voor deze vacature verzoeken wij u contact op te nemen 

met de heer Dick Kniep (zie onderstaande contactgegevens)

LinDix B.V.e

De Specerij 30
1313 NE Almere

T 036-521 5580
F 036-844 1825
www.lindix.nl
info@lindix.nl
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