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Back-end programmeur (Java, C++, C#) 
 
Wie zijn wij? 
OSL Europe is het bedrijf achter STYLEman, onze applicatie waarmee de 
bedrijfsprocessen in de kleding- en schoenenbranche worden geautomatiseerd. 
 
De back-end van STYLEman is volledig geschreven in Progress. STYLEman wordt in 
eigen regie continu uitgebreid en doorontwikkeld. Daarnaast vindt maatwerk plaats voor 
onze klanten. 
 
Bij OSL Europe staat de klant centraal. Wij kennen onze gebruikers en wij kennen hun 
business. Wij denken graag met onze klanten mee. Wij ondersteunen hen in het 
verbeteren van hun performance, bedrijfsprocessen en concurrentiepositie. 
 
Wij werken met een klein team van enthousiaste mensen. De werkzaamheden vinden 
plaats in Heerhugowaard. 
 
Wie zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar een Progress programmeur, of een programmeur die object-
georiënteerd kan programmeren. 
Ben je software developer, maar heb je geen tot weinig ervaring met Progress? Dan 
bieden wij je een OpenEdge training aan bij de Progress Academy, waarmee je in 3 
weken een professionele ontwikkelaar wordt en productief lid van ons team. 
 
Je zult je bezighouden met het uitbreiden en moderniseren van onze applicatie.  
Je stelt technische ontwerpen op en ontwikkelt programmatuur op basis van 
aangeleverde specificaties. 
 
Je werkt nauw samen met collega’s die direct contact hebben met onze klanten. De 
vragen die zij van onze klanten krijgen, zet jij om in flexibele en gebruikersvriendelijke 
oplossingen. Er wordt een actieve rol van je gevraagd in het meedenken over mogelijke 
oplossingsrichtingen. 
 
Functie-eisen 
 HBO werk- en denkniveau;  
 Kennis van object-georiënteerd programmeren (Java, C++, C#, etc); 
 Werkervaring met standaard gegevensformaten zoals JSON en XML; 
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
 Je bent klantgericht, stressbestendig, functioneert goed in teamverband en hebt een 

sterk analytisch denkvermogen. 
 
Wat bieden wij? 
Wij bieden je een veelzijdige, interessante functie in een collegiale, informele en 
professionele werksfeer met goede arbeidsvoorwaarden, flexibele werktijden en volop 
ruimte om jouw persoonlijke kwaliteiten verder te ontwikkelen. 
 


