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Smart Technology Engineer 

Beschrijving 

Als ontwikkelaar ben je onderdeel van een team dat nieuwe beeldverwerkings- en automatiseringsoplossingen 

ontwikkelt voor toepassingen in groente, fruit, eieren, bloemen en gewassen. Je kunt denken aan 

sorteermachines, plant-inspectiesystemen, camera-gebaseerde kwaliteitsbeoordeling, data-analyse systemen, 

internet-of-things apparaten etc. Ons applicatiedomein omvat tuinbouw, akkerbouw en de verwerkende industrie.  

In deze functie bouw en test je protoypes van machines en camerasystemen, je denkt mee over verbeteringen, je 

verleent service aan klanten. Daarnaast ondersteun je collega ontwikkelaars met bijvoorbeeld 3D CAD 

tekenwerk. We vragen een pro-actieve houding, praktische vaardigheden en toewijding om projecten op te 

leveren. 

  

Je dagelijks werk bestaat uit een mix van ongeveer 40% prototype/machine assemblage en testing, 30% service 

en support, 20% hardware en software ontwikkeling en 10% on-site installatie. We bieden: 

 Training en een maandelijks coaching overleg 

 Teamwerk in een informele bedrijfscultuur 

 Marktconform salaris gebaseerd op je vaardigheden en ervaring 

 Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband 

 Flexibele werktijden 

 Een omgeving waarin je je creativiteit en competenties kunt ontwikkelen 

 Nauwe contacten met eindgebruikers zodat je de impact van je werk kunt ervaren in de praktijk 

 Veel werkplezier! 

 Neem gerust een kijk op onze website www.technature.nl om onze toepassingen te bekijken 

Wat we vragen 

 0-5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie 

 Een HBO of MBO4 opleiding in engineering/electronica/mechanica/(agro)technologie/ICT of vergelijkbaar 

 Basis vaardigheden in 3D CAD ontwerp 

 Basis vaardigheden in programmeren zijn een pré, zoals: C#, C++, C, Python 

 Bereidheid om te werken volgens lean methodieken zoals Startup en Getting Things Done (GTD) 

 Goede spreek- en schrijfvaardigheid in Nederlands en Engels 

 Een basis begrip van de agrarische sector, ervaring in de agro-sector is een pré 

 Gedreven en leergierige houding 

Bedrijfsprofiel 

TechNature is een jong en groeiend bedrijf dat nauw samenwerkt met eindgebruikers om zo onze producten en 

diensten af te stemmen op klanten in tuinbouw, akkerbouw en de verwerkende industrie. Onze innovaties dragen 

bij aan de 'more (outputs) with less (inputs)' visie voor agrarische productie. 

 

Voor meer informatie, neem contact op met Dr. ir. Wouter Bac via telefoon (0613198301) of e-mail: 

wouter.bac@technature.nl 
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