
 

Manager R&D en Delivery (32-40 uur) 
 
Ben jij het managementtalent dat energie krijgt van het maken van goed werkende software, 
blije klanten en het bouwen van het team? Ben jij degene die bijdraagt aan de concrete 
vertaling van de strategische prioriteiten naar de resultaten van ons team? Dan is dit de 
functie voor jou! Als Manager R&D en Delivery speel je een cruciale rol in het realiseren van 
de roadmap van onze softwareproducten en het succesvol volbrengen van projecten bij onze 
klanten. 
 
Wat ga je doen? 
De manager die wij zoeken houdt zich primair bezig met het aansturen van het R&D team en 
het borgen van goede opleveringen van softwareproducten naar onze klanten. Je hebt een 
sterke invloed op het bepalen van de koers van CreAim als bedrijf, de onderlinge 
samenwerking in ons team en het structureren en (daar waar nodig) professionaliseren van 
de manier van werken.  
 
Je hebt de volgende verantwoordelijkheden: 

- Leidinggeven aan en coaching van het development team (+/- 4 fte): verantwoordelijk 
voor de performance (resultaten die geboekt worden) en de ontwikkeling van het 
team en teamleden; 

- Strategie en resultaten van CreAim: mee bepalen van de koers van CreAim en het 
daarvoor opstellen van het Business Plan (met primaire focus op 
softwareontwikkeling); 

- Delivery: het aansturen en realiseren van specifieke klantprojecten (binnen scope, 
geld, planning en kwaliteit);  

- Leveranciersmanagement: het aansturen van en optimaliseren van de samenwerking 
met diverse leveranciers en partners; 

- Facilitaire zaken: zorgen voor een optimale ICT en huisvesting voorziening voor ons 
team. 

  
Dit ben jij 
Als Manager R&D en Delivery is het belangrijk dat je sterk in je schoenen staat en een echt 
organisatietalent bent. Primair richt je je op de ‘productie’ van ons development team en het 
leveren van onze software naar onze klanten. Daarnaast heb je een brede interesse en 
flexibiliteit om bij te dragen aan de performance van het gehele CreAim team.    
Kenmerkend voor jou: 

- Je bent sterk resultaatgericht, gaat voor de win-win in onderhandelingen, gaat zeer 
zelfstandig te werk en weet structuur in werkwijze aan te brengen; 

- Je hebt oog voor persoonlijke ontwikkeling van mensen en de onderlinge 
samenwerking;  

- Je hebt de eerste ervaringen met management opgedaan en toe aan je volgende 
stap; 

- Je hebt (enige) ervaring met softwareontwikkeling en agile werken; 
- Je hebt ervaring met het organiseren van projecten; 
- Je hebt ervaring met de accountancy / financiële wereld (is een pré); 
- Je heb tenminste hbo werk- en denkniveau en ervaring met IT; 
- Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend en heb je minimaal basisvaardigheden in 

de Engels taal. 
 
Wie wij zijn 
CreAim is een softwareleverancier en ontwikkelt klantportalen. Met ons team bedenken, 
ontwikkelen, verkopen en ondersteunen wij de software zelf. Daarbij werken we samen met 
diverse partners. De software is o.a. voor accountantsorganisaties, belastingadviesbureaus 
en salarisverwerkers. We innoveren continu en we doen er alles aan om onze klanten te 
voorzien van een veilig en gebruiksvriendelijk portaal. 
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CreAim is onderdeel van Total Specific Solutions (TSS). Onder TSS vallen op dit moment 
meer dan 130 Europese softwarebedrijven in diverse branches van het notariaat tot de 
gezondheidszorg en de retail. Dit biedt jou een groot netwerk aan internationale kennis, 
ervaring en carrièremogelijkheden. 
 
Wij bieden jou 

- Een goed salaris en bijbehorende bonusregeling die met je meegroeien; 
- Een uitdagende baan voor 32-40 uur in de week; 
- Mogelijkheden tot verdere groei (o.a. door volgen management development 

programma);  
- Een leuk bedrijf met korte lijnen en een open en gedreven cultuur; 
- Mogelijkheid tot hybride werken voor één à twee dagen in de week bij een fulltime 

dienstverband. 
 
En niet onbelangrijk: 

- Een contract voor onbepaalde tijd; 
- 8,3% vakantiegeld en 25 vakantiedagen per jaar op fulltime basis; 
- Een lease-auto, mobiliteit naar klanten vinden we belangrijk; 
- Een laptop en mobiele telefoon;  
- Een goede pensioenregeling. 

 
Laten we kennis maken 
Herken je jezelf in de bovenstaande omschrijving? Stuur dan je motivatiebrief en cv naar 
Mariëlle Capel, HR Adviseur voor CreAim bij TSS, via m.capel@tss-vms.com.  
 
Bij vragen kun je contact opnemen met Mariëlle Capel via 06 57 14 92 51. 
 
Goed om te weten 

- Onze sollicitatieprocedure bestaat uit een aantal gesprekken (2 of 3). 
- Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag maakt deel uit van het 

aannamebeleid. 
 
Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt niet op prijs gesteld. 
Aan het ongevraagd (zonder schriftelijke toestemming van CreAim) toesturen van 
cv’s, profielen of anderszins kunnen geen rechten worden ontleend. 
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