
Vacature Software Architect

BCT is een ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is in 

een dynamische markt. Wij bieden een werkomgeving waarin  

samenwerking, zelfontplooiing en goede bedrijfsresultaten hand 

in hand gaan. En dit doen we nu al 35 jaar met 140 medewerkers 

en met veel succes. Binnen BCT ondersteunt de Business Unit  

Digital Transformation kennisintensieve organisaties bij het 

nemen van stappen naar digitale volwassenheid.

De Business Unit Digital Transformation begeleidt organisaties 
in de transitie van analoog werken naar digitaal denken. Digital 
Transformation richt zich primair op lokale en regionale overhe-
den en instituten binnen de thema’s digitaal werken, zaakgericht 
werken en besturen. 

Om de afdeling Research & Development te versterken zoeken 
wij een Software Architect (0,8/1 fte).

 De afdeling is verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen, 
testen en opleveren van onze software voor onze klanten. Dit vindt 
plaats op basis van Scrum en met een moderne ontwikkelstraat. 
Op basis van het Continuous Delivery model wordt regelmatig een 
softwareversie beschikbaar gesteld aan onze klanten. Continuous 
Improvement zorgt daarnaast voor constante verbetering van onze 
producten en processen. De medewerkers hebben een grote eigen 
én gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het tijdig opleveren van 
kwalitatief goed werkende software.

De functie 
Jij bent de Architect die de mouwen op wil stropen en op 
pragmatische wijze wil werken aan ons toekomst vaste pro-
ductportfolio. Pragmatisch, want verwacht geen architectuur-
board en moeilijke of politieke besluitvormingsprocessen, dikke 
architectuurdocumenten, of eindeloze discussies of iets nou 
‘architectuur’ is of ‘ontwerp’. Je krijgt veel vrijheid en ruimte 
om je werk te doen zoals jij dat wil. Eigen verantwoordelijkheid 
en autonomie zijn net zo belangrijk als resultaten boeken en 
‘afspraak is afspraak’. Uiteraard met  voldoende doorgroei- en 
professionaliseringsmogelijkheden.  
 
Je wordt mede verantwoordelijk voor de software architectuur 
van ons product portfolio, samen met het multidisciplinaire 
team van o.a. product managers en software engineers. Je 
zult meewerken aan de architectuur van ons gehele portfolio 
waarmee we onze klanten van kant-en-klare (cloud-ready) 
oplossingen voorzien. 

BCT biedt een uitdagende functie met veel eigen verantwoor-
delijkheid, doorgroei- en professionaliseringsmogelijkheden. 
Als accountmanager werk je in een dynamische, informele en 
professionele omgeving met ruimte voor eigen initiatief. 



De werkzaamheden bestaan onder andere uit: 

 → Sparren met Product Management voor het opstellen van de 
product visie en toekomstplannen, waarbij jij o.a. de maak-
baarheid en haalbaarheid van deze plannen bewaakt

 →  Analyseren, ontwerpen, realiseren, toetsen en beheren van 
software architectuur, rekening houdend met geldende indus-
trie-standaarden en branche specifieke standaarden.

 →  Adviseren/opstellen van functionele en niet-functionele re-
quirements, inclusief security (applicatiesoftware, OWASP, be-
veiligingsrichtlijnen NCSC) van nieuwe producten of business 
solutions.

 → Vertalen van functionele en niet-functionele requirements, 
inclusief security, naar een technisch ontwerp van nieuwe pro-
ducten of business solutions, rekening houdend met geldende 
industrie-standaarden en branche specifieke standaarden.

 → Toetsen van bestaande implementaties tegen de geldende 
software architectuur en ook tegen geldende industrie-stan-
daarden en branche specifieke standaarden, waar van toepas-
sing.

 → Opstellen, beheren en actualiseren van (referentie) software 
architectuur o.b.v. laatste ontwikkelingen, bevindingen, con-
cepten en ook klantbehoefte.

 → Je stuurt de doorontwikkeling van onze producten door de 
samenhang en afhankelijkheden over de verschillende teams 
te bewaken, zowel op het gebied van software als de daarbij 
benodigde infrastructuur.

 → Adviseren/ondersteunen bij architectuur- en integratievraag-
stukken, zowel intern als extern.  

 → Adviseren/ondersteunen bij vraagstukken rondom landelijke 
ontwikkelingen die betrekking hebben op de software archi-
tectuur, zoals Common Ground, zowel intern als extern.

Wat wij jou bieden 
Een paar highlights: 

 → Een marktconform primair en secundair arbeidsvoorwaar-
denpakket met o.a. een laptop, telefoonbudget, variabele 
beloningsregeling en collectieve verzekering; 

 → Minimaal 26 vakantiedagen (bij fulltime dienstverband) en je 
kunt er nog eens 5 dagen extra bijkopen; 

 → Prettige, informele en collegiale werksfeer met platte hiërar-
chieën en ruimte voor initiatief; 

 → Volop doorgroeimogelijkheden en mogelijkheden voor het vol-
gen van training/opleiding en/of het bezoeken van seminars;  

 → Werken vanuit ons hoofdkantoor in Sittard; uiteraard met de 
mogelijkheid om in de juiste balans op kantoor en thuis te 
werken;

 → Werken in een bedrijf dat trots is op zijn professionals.

De kandidaat 
Je bent gepassioneerd door moderne technologie en altijd op zoek 
naar nieuwe oplossingen. Je neemt initiatief in het bedenken en 
uitwerken van oplossingen en bent gewend om werkzaamheden 
op een Agile manier te organiseren. Je hebt een sterk analytisch 
en probleemoplossend vermogen en bent in staat om het grotere 
geheel te zien zonder details uit het oog te verliezen.

REAGEREN

Heb je interesse in deze functie? 
Stuur dan je CV en motivatie  
t.a.v. Guus Creuwels naar 
jobs@bctsoftware.com, of kom eens 
praten met een van onze collega’s 
om te weten te komen waarom BCT 
voor jou de plek is om de volgende 
stap in jouw carrière te zetten. 

Heb je vragen over de vacature? 
Neem dan contact op met Guus 
Creuwels. 


