
Wij zoeken medewerkers systeemontwikkeling 
 
Enixé is een softwarebedrijf dat software ontwikkelt, host en beheert voor haar 
klanten. Dit is veelal maatwerk software, voornamelijk webbased, deels gebaseerd op 
open source software. De klanten zijn heel divers, zowel qua branche als 
bedrijfsgrootte. 
 
Wij maken gebruik van verschillende ontwikkelplatforms, afhankelijk van de specifieke 
wensen van de klant, zoals: 
• Microsoft .NET , MS SQL Server DB 
• PHP, MySQL DB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast volledig maatwerk wordt ook gebruik gemaakt van open source software die wij 
veelal aanpassen naar de behoeften van de klant, zoals: 
• Magento webshops 
• Wordpress CMS 
• Pentaho Business Intelligence 
• Open ERP 
 
Enixé heeft een aantal eigen standaard producten ontwikkeld: 
• Enixé Content Manager: een in .NET ontwikkeld contentmanagementsysteem dat 

de basis is voor diverse websites van klanten 
• Enixé Synchronisation Manager: een in PHP ontwikkelde tool voor het 

synchroniseren van gegevens tussen verschillende systemen 
• EGis: een geografisch management informatie systeem 
 
Enixé heeft ruimte voor programmeurs om mee te ontwikkelen in bovengenoemde 
omgevingen. De werkzaamheden/projecten zijn zeer divers, alle facetten van 
systeemontwikkeling komen aan bod. Je hebt zelf de kans om mee te sturen in 
ontwikkeling en door te groeien tot een duizendpoot ! 
 
Enige ervaring met programmeren (.NET en/of PHP) is wenselijk. 
 
 
Voor meer informatie, vraag naar : 
Jan Willem van Meerten, 06-15028777 of info@enixe.nl 

 

Zusterbedrijf Axime 
Axime bestaat uit consultants 
die één-voor-één met behulp 
van de nodige ‘actie’ een prima 
projectresultaat weten te 
realiseren. Onze ‘actie’ zorgt 
voor een blijvend project- 
resultaat, tevreden klanten én 
een constante groei. 
No nonsense, duidelijkheid en 
‘afspraak-is-afspraak’ zijn hierbij 
belangrijke pijlers in onze 
communicatie en 
samenwerking. 
Met enthousiasme, lef en 
overtuiging zijn we dagelijks 
actief bij retailorganisaties , 
handel en industrie. 
ERP en E-commerce zijn ons op 
het lijf geschreven. 
 

 

 

 

 

 
Kernwaarden Enixé 
Enixé werkt aan goede en 
intelligente ICT oplossingen 
voor vaste klanten. Zowel 
vakinhoudelijk als financieel 
heeft Enixé (daar zijn we van 
overtuigd) veel te bieden. Wij 
streven langdurige relaties na, 
zowel met klanten en partners 
als met collega’s. Wij hebben 
niet de doelstelling zoveel 
mogelijk aan een medewerker 
te verdienen. Liever wat minder 
winst ten behoeve van veel 
meer tevredenheid en 
genoegdoening. Werken bij en 
met Enixé  moet vooral leuk 
zijn. Je werkt immers om te 
leven ! 
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