
 

 

YER Nederland BV 

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),  

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 

APPLIED MACHINE LEARNING ENGINEER  

Heb jij passie voor techniek, gericht op Machine Learning & AI en daarnaast de ambitie om 

carrière te maken in een hightech omgeving in een rol als software architect, system 

engineer of projectleider? Bekijk deze vacature dan snel! 

Als Java Software Engineer met Applied ML kennis werk je in een multidisciplinair en 

zelfsturend Agile/Scrum team, waar we samen met collega’s van R&D werken aan de 

integratie van Machine Learning technieken in onze systemen. 

Onze teams zijn naast de ontwikkeling van softwareproducten integraal verantwoordelijk 

voor een veelheid aan aspecten zoals requirements analyse, ontwerp, architectuur, testen, 

validatie en regelmatige product demonstraties. 

We hechten grote waarde aan de toepassing van hightech technieken en methoden. 

Softwareontwikkeling is gebaseerd op Java en wordt ondersteund door een moderne 

ontwikkelomgeving. 

 

Deze organisatie ontwikkelt hightech systemen. Ze levert niet alleen single producten aan, 

maar biedt ook volledige systemen aan. De organisatie is actief op het gebied van veiligheid 

en beveiliging. 

 

AANBOD 

• Een interessante baan binnen een leuk team in een internationale hightech 

omgeving,  

• Ruimte en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief,  

• De mogelijkheid om te groeien bijvoorbeeld 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 

• Je bent een getalenteerde Java-software engineer met een passie voor het 

ontwerpen, ontwikkelen en testen van complexe software. 

• Met een goede achtergrond in Java-ontwikkeling met moderne ontwikkel methoden 

en tooling,  

• Met affiniteit en ervaring in ML/AI technieken 

• Die in staat is om zich snel nieuwe domeinen en technieken eigen te maken, en 

• Die zich onderscheidt als een enthousiaste teamspeler: open communicatie, op 

samenwerking gericht en je voelt je verantwoordelijkheid voor het resultaat van het 

team. 

 

Interesse? 

Ben je enthousiast over deze vacature? Neem gerust contact op met Samanta Vesentini 

(samantavesentini@yer.nl of +31 (0)6 294 699 27)  

 

 

 

 

 

 


