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Systeembeheerders (ICT Beheer, IT Service Management, IT Security Specialisten), Software
Engineers (Informatica, HBO-ICT specialisatie SE), Business & ICT (HBO-ICT specialisatie BI),
Technische Informatici (Technische Informatica), Engineering 2 (Technische Bedrijfskunde,
Toegepaste Wiskunde),

samantavesentini@yer.nl
"YER is een internationaal arbeidsbemiddelingsbureau voor vaste en tijdelijke functies,
gericht op professionals met een Bachelor-, Master- of PhD-titel. In Nederland hebben we 9
kantoren en daarnaast zijn we ook gevestigd in de Verenigde Staten en België.
YER was 30 jaar geleden de pionier in campus recruitment. Het verbinden van toptalent met
de juiste organisatie zit dus in ons bloed. Door goed te luisteren naar de behoefte van
studenten én de behoefte van werkgevers, hebben wij het campus recruitment
doorontwikkeld naar een hoger niveau, passend bij deze tijd: de YER Talent Development
Programmes.
Binnen het domein Technology ligt onze focus op het verbinden van technische young
professionals met onze toonaangevende opdrachtgevers. Naast het vinden en verbinden
van talentvolle technici, investeren wij ook in de ontwikkeling van talenten. Met als
resultaat een steile leercurve en een vliegende carrièrestart van young professionals. Voor
de opdrachtgever betekent dit succesvolle starters die sneller van toegevoegde waarde zijn
en zich voor langere tijd aan de organisatie verbinden.
Contact
Voor vragen neem gerust contact op met Samanta Vesentini via samantavesentini@yer.nl of
+31 (0)6 294 699 27

Startersfunctie in overleg
JUNIOR SOFTWARE ENGINEER C++
Het ontwikkelen van complete systeemapplicaties is een omvangrijk domein. Hieronder
vallen de aansturing van onze systemen, het organiseren van de elektronische signalen en
het verwerken van de digitale informatiestroom.
Als software engineer word je ingezet in een ontwikkelproject en draag je bij aan het maken
van softwaredesigns en software implementaties voor componenten die onderdeel zijn van
onze moderne hightech systemen.
Je krijgt volop mogelijkheden om je te ontwikkelen in verschillende richtingen. Afhankelijk
van jouw vaardigheden, passie en ambities zijn er meerdere groeipaden mogelijk.
Bijvoorbeeld richting software architect of test engineer.

AANBOD
•
•
•
•
•

Een interessante baan binnen een leuk team in een internationale high tech omgeving,
Ruimte en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief,
De mogelijkheid om te groeien op technisch-/management-/commercieel- of
internationaal vlak,
Een open en flexibele werkomgeving waarbij een goede work life balance belangrijk is,
Goede arbeidsvoorwaarden, met onder andere 40 vakantiedagen per jaar

PROFIEL
•
•

Heb je een passie voor techniek en lijkt het je leuk te werken aan complexe processing
oplossingen en complexe algoritmes? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.
Een passie voor software engineering en interesse in toegepaste wiskunde is
vanzelfsprekend waarbij kennis en ervaring met de volgende tools en technieken een
pre is: C, C++, Linux, Jenkins, Nexus, Maven en Continuous Integration.

