Front-end developer, back-end developer, architect; de term developer is een hele brede en kan gaan over veel
verschillende disciplines. Je bent van harte welkom als je je herkent in één of meer van deze termen maar we
willen je vooral vertellen wat wij doen, zodat je zelf een inschatting kunt maken of je de vaardigheden die je
graag gebruikt bij ons kunt inzetten.
Waarom werken in de Agri & Food business?
Er gebeurt ontzettend veel in de Agri & Food business. In dit veld komen techniek, ondernemers,
wetenschappers en maatschappelijke organisaties samen om te zorgen dat in één van de meest essentiële
levensbehoeften op een steeds efficiëntere, eerlijke en verantwoorde manier wordt voorzien.
Denk niet alleen aan administratieve software, maar denk ook aan datascience, drones, augmented reality en
meer!
VAA heeft hier niet alleen een sterke positie in, maar ook de ruimte en durf om te experimenteren.
Welke technieken gebruiken we?
- Angular/Typescript
- D3.js; Plotly.js
- Leaflet.js (geo)
- Swagger/ Open Api Specification
- .NET web api; Node.js; Kotlin
- Code first/Entity Framework
- Mongodb; Blockchain; Elastic Search
- R (analytics)
VAA staat echter helemaal open voor andere oplossingen. MongoDB, Elastic Search (volledige ELK) worden al
ingezet. Er is een blockchainketen ingericht. Ook op Docker draait al het een en ander. En voor zowel frontend
als backend geldt: heb je je iets eigen gemaakt en voel je je in staat om andere ontwikkelaars mee te krijgen?
Graag! Wil je met een aantal mensen een nieuw framework of nieuwe taal gaan leren beheersen en kun je
verantwoorden waarom we die kant op zouden moeten willen? Wees welkom!
Een greep van wat we op de radar hebben, of al pilots mee doen:
- React (Native); Vue.js
- Redux-Saga
- Three.js
- Progressive web apps
- Web assembly
- GraphQL
- Clojure; Elixer
- Linear programmeren; Blockchain; Machine Learning
- Hololens / Unity 3d

Wat kun je van ons verwachten?
- Geld, in de vorm van een goed salaris
- Samen met jou zoeken naar optimale inzet en toekomst
- Platte hiërarchie: de directie … en de rest
- Mogelijkheid om te werken aan PoC’s (blockchain, neural nets, nieuwe frameworks)
- Interne Talks en georganiseerde conferences en meet ups
- Gezellige borrels en 2 keer per jaar een activiteit
- Onbeperkt opleidingsbudget
- Gratis fruit
Ben je geïnteresseerd in deze vacature, mail dan je motivatie en CV naar msnijders@vaa.com t.a.v. Mariëlle
Snijders of neem contact op voor meer informatie via 073 523 32 32.

