
 

 

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 

JAVA SOFTWARE ENGINEER 

Van Calvé en Ben & Jerry's tot grote namen in de betonindustrie. Met jouw ervaring als Java 

Software Engineer lever jij meerwaarde voor onze gerenommeerde opdrachtgevers in het 

topsegment van de maakindustrie. 

Als Java Software Engineer werk je aan front en back-end toepassingen. Je bent van de 

ontwikkelfase tot na de inbedrijfstellingfase betrokken bij de meest innovatieve software 

ontwikkel projecten. Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden zijn onder andere: 

• Het vertalen van de userinterface architectuur naar technische ontwerpen voor 

projecten op het gebied van de industriële procesbesturing,  

• Het uitwerken van technische ontwerpen tot softwareapplicaties,  

• Naast het bouwen en implementeren, werk jij aan onderhoud, testen en verbeteren 

van de software. 

Naast je vaste taken en verantwoordelijkheden krijg je de mogelijkheid om jezelf te 

ontwikkelen in andere technieken zoals Augmented Reality en krijg je de mogelijkheid om 

met bijvoorbeeld de Hololens te werken.  

 

Wie ben jij? 

Jij gaat 100% voor de beste JAVA-toepassing én het team. Je bent analytisch, kunt snel 

schakelen en hebt een goed ontwikkeld inzicht in processen en systemen.  

 

Interesse? 

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

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

 

 


