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Thales Nederland is met ongeveer 80.000 medewerkers en 2.000 medewerkers in Nederland wereldwijd marktleider in de laatste en meest innovatieve
technologieën op het gebied van radarsystemen voor
marineschepen. Vanuit het hoofdkantoor in Hengelo
ontwikkelen en produceren zij producten die, eenmaal
geïnstalleerd op marineschepen, worden ingezet voor
de bescherming van bemanning en materieel. Een
business waarin de projectdruk enorm kan variëren,
waardoor je alleen met betrouwbare partners zoals
OVSoftware ervoor kunt zorgen dat je op elk moment
beschikt over voldoende gekwalificeerd technisch
personeel.

HIGH END TECHNOLOGIE

KENNIS VAN ONS DOMEIN

Erik Dommerholt, Manager Engineering verantwoordelijk
de afdeling CMS Interface Products en daarnaast voor
het software subcontractingproces binnen Thales, weet
als geen ander hoe belangrijk het aantrekken van goed
technisch personeel is voor de productie van het bedrijf.
“Thales bestaat al lang en heeft door de tijd vele
softwareoplossingen ontwikkeld die telkens worden
aangevuld met nieuwe systemen en innovatieve
technieken. Voor de defensietak van ons bedrijf is het
natuurlijk cruciaal dat de producten en softwareoplossingen die we maken altijd beschikbaar, goed
onderhoudbaar, stabiel en veilig zijn. Wij ontwikkelen en
produceren sensoren, radars en een eigen Combat
Management Systeem (CMS) met de naam Tacticos.
Aan boord van schepen integreren we sensoren en
effectoren van derden als radarsystemen, kanonnen,
missiles e.d. in ons CMS. Ons domein is bij uitstek
interessant voor techneuten en specifiek software
developers omdat we binnen Thales op een heel professionele manier werken met high end technologie.

Wat je veel ziet in onze wereld is dat de projectdruk sterk
varieert. Het ene moment ben je met één project bezig,
het volgende moment met drie. Dat betekent dat je snel
en probleemloos op en af moet kunnen schalen, ook wat
betreft je technische personeel. Thales werkt daarom met
een flexibele schil die wordt ingevuld door een aantal
betrouwbare partners. OVSoftware is ooit begonnen in de
zogenaamde tweede laag van deze schil, maar wist zich
al snel zodanig te onderscheiden dat ze preferred supplier
werden. Door zich goed en doorlopend te verdiepen in
ons domein en de skills die wij nodig hebben, kunnen ze
ons op elke termijn voorzien van betrouwbaar en goed
gekwalificeerd personeel. Wij zoeken voornamelijk JAVA
developers van medior/senior niveau die zelfstandig
kunnen werken, omdat wij zijn ingericht op zelfsturende Scrum teams. Dat betekent dat je veel vrijheid hebt
om je werk op jouw manier in te richten, maar ook de
verantwoordelijkheid hebt om te zorgen voor een goede
uitvoering ervan. In het selectieproces kijken we dus niet
alleen naar de harde (technische) skills, maar vooral ook
naar de ‘zachte’ kant: kun je werken in een team en goed
verwoorden wat je bedoeld bijvoorbeeld.

“Bij OVSoftware weten ze precies welke skills wij nodig hebben. Zij voorzien ons op
elke termijn van betrouwbaar en goed gekwalificeerde IT-professionals.”

MENSEN UIT ONZE REGIO

ONGEËVENAARDE RADARTECHNOLOGIE
RADARTECHNOLOGIE

GEEN JASJES EN DASJES

Onze samenwerking met OVSoftware is eigenlijk heel
klein begonnen. De kwaliteit van deze engineers heeft
ervoor gezorgd dat we hun inzet steeds verder hebben
uitgebouwd. OVSoftware begrijpt wat ik nodig heb en
we weten wat we aan elkaar hebben. Inmiddels zitten
hun mensen in meerdere assetteams en hebben ze
bijdragen geleverd aan een diversiteit aan projecten. Wij
werken met Agile / Scrum, waarbij veel teams parallel aan
producten werken. Ons werkgebied is behoorlijk complex
en de projecten omvangrijk. Het gaat vaak over jaren in
plaats van maanden. In die tijd wil je een team stabiel
houden. Het fijne van OVSoftware is dat ze bij ons in de
regio zitten en datzelfde geldt voor de professionals die
we via hen detacheren. Er zijn OVSoftware medewerkers
die al heel lang bij ons meelopen en veel kennis hebben
opgebouwd. Juist deze mensen willen we graag voor ons
behouden en dat doen we door hen telkens op nieuwe,
uitdagende projecten in te zetten. Wat dat betreft heb je
bij Thales meer dan voldoende mogelijkheden om met
nieuwe technologieën aan de slag te gaan en op die
manier je kennis uit te blijven breiden.

Gezien het soort opdrachtgevers waar wij voor werken,
kunnen we helaas maar weinig over onze projecten delen
met de buitenwereld, hoe enthousiast we hier zelf ook
over zijn. Een uitzondering hierop is onze SMART-L Multi
Mission radar, waar ook mensen van OVSoftware een
bijdrage aan hebben geleverd. Op dit moment beschikt
nog niemand over radartechnologie waarmee je tot wel
2.000 km ver kunt kijken. Met deze radar hebben we
vanuit Hengelo de Crew Dragon-capsule van SpaceX
gevolgd na de lancering vanaf NASA’s Kennedy Space
Center in Florida, VS. Enkele dagen na de genoemde
lancering werd de SMART-L MM/N in Den Helder op het
Luchtverdediging- en Commandofregat (LCF) geplaatst.
Daarmee maakt de Koninklijke Marine een enorme
sprong op gebied van luchtverdediging en dan vooral op
het vlak van de verdediging tegen ballistische raketten.
Hierbij is het noodzakelijk om de raketten die in de ruimte
vliegen te kunnen volgen, zodat ze ook het liefst daar
uitgeschakeld kunnen worden.

Thales is, om het maar even oneerbiedig te noemen, een
techneutenfirma. Bij ons weinig jasjes en dasjes, maar
een open en platte organisatie waar mensen werken die
het leuk vinden om met techniek bezig te zijn. Die elkaar
vertrouwen en eerlijk en open met elkaar communiceren,
ook als iets niet goed gaat of beter kan. De mensen van
OVSoftware passen hierbij. Nuchtere mannen en
vrouwen die weten waar ze het over hebben, niet houden
van wollige verhalen, maar van aanpakken en dingen
goed doen. Zij zijn meer dan de spreekwoordelijke
‘handjes’: ze durven kritische vragen te stellen die ons
scherp houden en nemen originele visies en ideeën van
buiten onze organisatie met zich mee. Onze klanten
moeten op onze producten kunnen vertrouwen om hun
taken op zee uit te kunnen voeren. Zij verwachten van
ons dat de oplossingen die wij leveren van de allerhoogste
kwaliteit zijn. Altijd. De kennis en kunde van de mensen
van OVSoftware leveren een belangrijke bijdrage om nu
en in de toekomst aan deze verwachting te blijven
voldoen”.

“De kennis en kunde van de mensen van OVSoftware leveren een belangrijke
bij-drage om nu en in de toekomst aan de verwachtingen van onze kanten te
voldoen.”

OVSOFTWARE – PASSIE VOOR MAATWERK SOFTWARE
Bij OVSoftware zijn we ijzersterk in het ontwerpen, maken,
beheren en onderhouden van maatwerk software voor
rijksoverheid en bedrijfsleven. Ook detacheren we al
bijna 50 jaar de beste ICT-specialisten, waaronder .NET en
Java developers. Onze medewerkers helpen bedrijven en
organisaties bij het succesvol toepassen van innovatieve
technologieën in de praktijk (o.a. Artificial Intelligence,
Machine Learning, Internet of Things, industrie 4.0). Door
jarenlange samenwerken met klanten in de financiële
dienstverlening, de maakindustrie, het onderwijs, de
overheid en het transport kennen wij deze sectororen als
geen ander.

Wil je meer weten over kwalitatieve en betrouwbare
maatwerksoftware, sta je voor een ICT-uitdaging waar
je hulp bij kunt gebruiken of ben je op zoek naar een
baan waar je je bezig kunt houden met serieus
complexe ICT-vraagstukken? Bezoek dan onze website
www.ovsoftware.nl, of neem contact op met een van
onze kantoren bij jou in de buurt:

APELDOORN
Oude Apeldoornseweg 41-45
7333 NR Apeldoorn
+31 (0)55 3034190
DEN HAAG
Carolina van Nassaustraat 189-191
2595 SX Den Haag
+31 (0)70 7530988
ENSCHEDE
Colosseum 13
7521 PV Enschede
+31 (0)53 3033600

www.ovsoftware.nl

