
Volgens de online encyclopedie is een softwareontwikkelaar iemand die software program-
meert. Wij zijn daarin niet bedreven, er zelfs onbekend mee. We weten wel wat we willen en 
hebben een systeem voor ogen dat het leven van onze klanten (nog) beter kan maken. 
Daarvoor willen we een systeem ontwikkelen, implementeren en onderhouden en daar heb-
ben we waarschijnlijk jou bij nodig.  
 
DelmoGroep 
De vanouds in Gouda gevestigde Groothandel de Leede fuseerde met haar zusteronderne-
mingen en daaruit ontstond de nieuwe naam: Delmo. Gestart in 1963 is de Groep nu nog 
steeds een familiebedrijf. Wat ooit begon als eenmanszaak in Berkenwoude, is inmiddels 
uitgegroeid tot een van de grootste leveranciers van gereedschappen, verpakkingen, reini-
gingsmiddelen, hulpstoffen en machines voor de voedingssector in Nederland. Afgelopen 
jaren hebben wij een sterke groei doorgemaakt en binnen de administratie realiseren we die 
door efficiënter en meer geautomatiseerd werken. Wij hebben de ambitie om komende jaren 
ons leveringsprogramma verder te verbreden om daarmee deze groei door te zetten. 
Dat betekent nieuwe concepten, producten en klanten, verkopen van het juiste product tegen 
een faire prijs en leveringen just in time en met een maximale service. 
 
Wat ga je doen? 
Jij gaat vanaf de grond een systeem ontwikkelen dat wij duidelijk en gedetailleerd hebben 
beschreven. Het moet uitblinken in toegankelijkheid en eenvoud. Die eenvoud wordt achter 
de schermen gemaakt door een intelligent systeem op een veilig platform. Klanten gaan effi-
ciënter werken, kunnen slim en makkelijk sturen, bieden hun klanten een betere service en 
verminderen hun last van deze kostenpost. Te mooi om waar te zijn? We denken van niet. 
 
Jouw werkzaamheden 

 Je analyseert aan de hand van de beschrijving de praktische invulling; 
 verwerkt dat in een plan van aanpak, lijst van nodige materialen; 
 voorziet dat van een stappenkalender; 
 gaat aan de slag met de programmeren. 
 Daarna komen installatie, implementatie, helpdesk en onderhoud. 

 
Jouw profiel 

 Je bent een crearieve, ondernemende, pragmatisch denkende automatiseerder 
 Bij een probleem of klacht zeg je niet eerst “dat kan niet” 
 Je staat niet alleen open voor verbetering: You love to improve!  
 Je kunt aantonen dat je deze job aan kunt. 

 
Dit bieden wij 

 Een total-control job bij een startup met stevige basis; 
 een goede en gezellige werksfeer met alle ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke 

ontwikkeling; 
 een platte organisatie waar je op de eerste keer vragen een antwoord krijgt; 
 een marktconform salaris en een goede secundaire voorwaarden (pensioenregeling, 

reiskostenvergoeding, studieregeling, etc); 
 werktijden: maandag t/m vrijdag, part-time of flex is bespreekbaar 
 een vast dienstverband of zzp-contract 

 
We kijken uit naar je sollicitatie! Solliciteren doe je door je cv te e-mailen aan vacatu-
re@delmo.nl  
Eerst even sparren en kennismaken? Stuur je contactgegevens per e-mail aan vacatu-
re@delmo.nl en zet er bij “gesprek automatisering”. 
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