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SOFTWARE-DEVELOPER BIJ SIOUX LIME 
Kom jij ons helpen bij het vertalen van geavanceerde algoritmes naar een implementatie die voor onze klant nog bruikbaarder is? 
Spreek je vloeiend C++ en wil je graag software-ervaring opdoen in verschillende contexten en projecten, maar niet worden 
gedetacheerd? Dan zit je goed bij Sioux LIME! 

Functie 

Als software-ontwikkelaar bij Sioux LIME werk je veelal vanuit ons kantoor in Eindhoven. In kleine teams help je het realiseren 
van doorbraken voor onze klanten. Van image-processing om automatisch de kwaliteit van een pantograaf op een trein te 
monitoren tot het maken van een 3D-live-scan van een gebit of het aansturen van een automatische verpakkingslijn voor 
ijsjes. Wij weten alles van het bedenken van de beste algoritmes, maar jij weet deze ideeën perfect te vertalen naar elegante 
software.  
 
Naast de implementatie van algoritmes binnen projecten, werk je samen met onze scientific programmers bij het uitdenken 
en opzetten van een efficiënte software-organisatie op het spannende snijvlak tussen de wetenschap en de IT. 

Jouw profiel 

- Afgeronde HBO/WO opleiding in de richting van IT, wiskunde of natuurkunde 
- 2-5 jaar ervaring met het maken van software (mag best naast je studie zijn geweest) 
- Ervaring met objectgeoriënteerd programmeren in C++, Java en/of C# 
- Ervaring met software-ontwikkelprocessen (scrum, unit-testing, design patterns) 
- Ervaring met modelleren (ook bijv met 2D- of 3D-game engines) is een pre 
- Sterke communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels 

Ons aanbod 

- Collegiale informele werksfeer 
- Grote diversiteit in werkzaamheden  
- Flexibele werktijden 
- Leerzame innovatieve werkomgeving samen met andere techneuten 
- Meer dan genoeg ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen 

Organisatie 

Sioux LIME is een ingenieursbureau met een voorliefde voor modelleren op het gebied van simulaties, image-analyse en 
slimme data-analyse. Wij helpen mee de technologieën van de toekomst te bedenken en uit te werken. Voor een groot deel 
daarvoor ontwikkelen wij nieuwe kennis en algoritmes, waarmee we de laatste stand van de wetenschap vertalen in voor 
onze hightech klanten bruikbare C++ en Java. 


