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CROSSYN
‘The advanced analytics platform for the Automotive Industry, we connect cars to a
transparent and secure environment, we amaze you with the endless possibilities of
Smart Mobility.’
Crossyn
Crossyn verzamelt, analyseert en verrijkt data uit voertuigen en het gedrag van
berijders. Het bundelen van deze data is volgens ons dé manier om
toekomstbestendig te handelen. De bundeling van data biedt waardevolle
inzichten die leiden tot intelligente oplossingen. Bij Crossyn spelen we in op zowel
de behoeften van de berijder én de behoeften van de zakelijke afnemers. Wij
brengen de afnemer dichter bij de berijder.
Driver in Control
Bij Crossyn heeft de berijder het stuur in handen, de berijder heeft de controle,
ook over de data. Via de online portal kan de berijder op ieder moment
gemakkelijk zijn of haar privacyvoorkeuren aanpassen.
Innovatie
Bij Crossyn is innovatie de kracht van verandering, het optimaliseren van en het
creëren van intelligente oplossingen. Bij Crossyn gaan we voor een wereld vol
verbindingen.

DEVELOPERS
Afnemers van Crossyn hebben één partner die zorgdraagt voor het volledige
proces van applicatieontwerp en – ontwikkeling tot implementatie en onderhoud.
Wij zijn op zoek naar een Developer / Software Engineer die ons nog beter maakt!
Wat doe je als Developer bij Crossyn?
Een Developer / Software Engineer houdt zich bezig met alle aspecten van het
bouwen van complexe én betrouwbare software tot informatiesystemen/
applicaties en het onderhouden daarvan. Bij Crossyn is het borgen van veiligheid
een extra aandachtspunt die in balans moet zijn met de gebruikersfunctionaliteit
en de kosten. Je verricht werk voor uiteenlopende bedrijven: onze klantenkring
bestaat o.a. uit verzekeraars, leasemaatschappijen en werkplaatsen.

© Crossyn Automotive B.V.

Pagina 2 van 4

DEVELOPER
Binnen Crossyn maken we gebruik van Linux (incl. VM), Cassandra, PstSQL,
Hadoop, Vertica, Puppit, Docker, Java, .NET, C++.
Als Developer help je direct mee aan het ontwikkelen van front-end systemen voor
grote commerciële partijen en consumenten in de Mobility branche. Nadat je weet
waar een systeem aan moet voldoen, ga je in teamverband aan de slag om de
touwtjes aan elkaar te koppelen. Er wordt van je verwacht dat je data op een
consumentvriendelijke en veilige manier inzet voor uiteenlopende stakeholders.
Het front-end systeem lijkt qua architectuur meer op een complex dataplatform
dan op een app. Durf jij de uitdaging aan om mee bouwen aan de onderstaande
architectuur?

CROSS-TEAM
Bij Crossyn hechten we veel waarde aan ons team. Samen bouwen we aan de
toekomst. Onze ‘’CrossCultuur’’ gaat gepaard met een aantal kernwaarden die ons
als team en organisatie typeren.
Synergy – Transparency – Innovation – Reliability
De sfeer?
In de wandelgangen noemen we het de ‘CrossCultuur’, maar hoe omschrijven we
dat? Een open, transparant kantoor waar collega’s elkaar, en jou, met een glimlach
begroeten. Wij zijn ons zelf en doen datgene waar we blij van worden. Samen
bouwen we aan de toekomst en gaan we voor het optimale resultaat. We zijn trots
op dat wat we samen neerzetten. Samenwerking, (persoonlijke) ontwikkeling en
betrokkenheid staan bij Crossyn centraal.
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WIL JIJ ALS DEVELOPER / SOFTWARE ENGINEER AAN DE
SLAG?
Mail dan je CV met motivatie mailen naar hrm@crossyn.com.
Wens je eerst meer te weten over de vacature en/ of werken bij Crossyn? Bel dan
met Inge Wirken (+31 85 01 50 041).
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