
  

Stentec zoekt:  
Webdeveloper/-designer  
Stentec Software – Heeg – Nederland 
 
Wie zijn wij? 
Stentec Software ontwikkelt al 20 jaar navigatiesoftware voor de watersport en de beroepsvaart. 
Hierbij maken wij ook vele digitale waterkaarten voor open en binnenwateren.  Onze software wordt 
op een innovatieve wijze ontwikkeld voor PC, smartphone & tablet (Windows, Android & iOS).  
 
Onze producten worden grotendeels (internationaal) direct aan de gebruiker als download geleverd. 
De interactie met de gebruikers is van groot belang en service aan onze klanten staat bij ons dan ook 
voorop. Onze websites zijn één van onze belangrijkste communicatiekanalen. Daarbij hebben we een 
zeer actieve eigen helpdesk, organiseren we workshops en staan we op watersport- en 
binnenvaartbeurzen. 
 
Wie zoeken wij? 
Stentec Software zoekt een Webdeveloper en/of -designer die zelfstandig en gestructureerd kan 
werken, maar tegelijkertijd ook een teamplayer is.  Verdere eisen: 

- Ruime ervaring met webdevelopment en -design. 
- Ervaring met grafische vormgeving en e-commerce is een pre.  
- Ruime kennis van: HTML, CSS, Joomla, Adobe Photoshop en Indesign.  
- Bonus als er kennis is van: PHP en MySQL 

 
De functie bestaat onder andere uit:  

- Het onderhouden en ontwikkelen van onze websites en online shop.  
- Grafische vormgeving van o.a. online nieuwsbrief, reclamemateriaal & productpresentaties. 
- Mogelijkheid tot meewerken aan vormgeving van onze navigatiesoftware en digitale kaarten; 

waaronder interfacedesign voor onze apps (Android Studio en Apple Xcode).  
 
Wat bieden wij? 

- Wij bieden een fulltime baan met de intentie van een vaste aanstelling. 
- Een enthousiaste goede werksfeer in een innovatief bedrijf. 
- Uitstekende arbeidsvoorwaarden met 25 vakantiedagen per jaar en de mogelijkheid tot 

reiskostenvergoeding. 
- Voldoende ontplooiingsmogelijkheden gezien de snelle ontwikkeling van 

e-commerce- en softwaretechnologie.  
 

Unieke werkplek in de aanbieding. 
Ons bedrijf is gelegen in het centrum van het watersportdorp Heeg. De lokale watersportactiviteiten 
passen goed bij ons bedrijf en misschien ook wel bij jou. Zo kun je ’s zomers varen/zeilen op het 
populaire Heegermeer en de Fluessen en ’s winters een schaatstocht maken over de Heegemer 
poelen en sloten. Heeg ligt 10km vanaf Sneek, waar een NS-station is. Vanaf Heeg is Lemmer 12 km 
rijden, vanwaar je zo de A6 op kunt.  
 
Interesse?  
Reageer en stuur je CV en motivatie naar Stentec Software via m.kuik@stentec.com. 


