
Creatieve .Net Ontwikkelaar (fulltime) 
voor creatief en internationaal bedrijf 
 
Streetlife 
Het succesvolle Streetlife ontwerpt, produceert en levert vooruitstrevende producten voor de 
openbare ruimte. Doordat Streetlife de producten in eigen beheer ontwikkelt en internationaal 
projecten realiseert is het werk binnen Streetlife zeer veelzijdig en dynamisch. Er wordt samengewerkt 
met tal van vooraanstaande landschapsarchitecten en steden in West-, Noord-Europa en Amerika. 
 
Het Streetlife Team bestaat uit 45 medewerkers met diverse achtergronden, voornamelijk industrieel 
ontwerpers en architecten. Streetlife’s hoofdkantoor is gevestigd in een monumentaal pand in Leiden 
centrum en heeft tevens studio’s in Zweden en Philadelphia.  
Je vindt het Streetlife team en de Streetlife Collectie op www.streetlife.com. 
 
 
De functie 
Streetlife heeft de afgelopen jaren een eigen ERP ontwikkeld. Dit ERP beslaat het traject van offerte  
tot levering. Ons ERP koppelt met Exact Globe en met een CRM.  Omdat wij veel klant specifiek 
ontwikkelen, maar ook voorraad artikelen hebben, is er een systeem gebouwd dat beide werkwijzen 
goed aan kan. 

Ook hebben we een productinformatie systeem in meerdere talen dat gekoppeld is aan onze 
brochure en website. 

Het systeem staat in de basis en wij zoeken een ontwikkelaar die kan beheren, verbeteren en de nog 
niet geautomatiseerde bedrijfsprocessen kan analyseren en omzetten in zinvolle programmatuur.  

Ons ERP is in VB.net geschreven en werkt met een MS-SQL database.  

Je werkt samen met  een programmeur die het hele ontwikkel traject betrokken is geweest, en je 
ontwikkelt in nauw overleg met de gebruikersgroepen; ontwerpers, sales advisors, communicatie- en 
finance team.  

 
Werkzaamheden 
• Beheer en door-ontwikkelen van ons ERP en aanverwante programma’s 
• Ontwikkelen van nieuwe modules; o.a. persoonlijke dashboards en grafische planning 
• Coördinatie met een programmeur en systeembeheerder 
• Ontwikkelen van nieuwe programmatuur in samenwerking met de gebruikersgroepen 
• Je rapport aan de directie 

 
Jouw profiel 
• HBO denk en werkniveau 
• Grote affiniteit met design en productontwikkelingsprocessen 
• Sterk in data beheer  
• Goede communicatie vaardigheden; Nederlands en Engels 
• Goede programmeer vaardigheden in .Net omgeving 
• Ervaring met complexere programma’s zoals een ERP 
• Teamplayer en oplossingsgericht 



Spreekt deze dynamische baan je aan en voldoe je aan het profiel? 
Dan zien we jouw reactie graag tegemoet voor 30 juli 2021. 
Stuur je motivatie en CV naar vacature[at]streetlife.com t.a.v. Dorine van Erp 
Meer weten over Streetlife? Ga naar onze website www.streetlife.com 
 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 

mailto:vacature@streetlife.com

