Functie Software engineer
Opleiding HBO-ICT, Software Engineering, Informatiekunde of vergelijkbare opleiding
Opleidingsniveau HBO/WO
Soort functie Vacature
Traineeship
Innovatiespotter Draai jij je hand niet om voor frontend- en backend software engineering en vind je
het leuk om met een klein team grote stappen te zetten? Dan is deze vacature
zeker iets voor jou!
Grote maatschappelijke uitdagingen hebben één ding gemeen: innovatieve
(technologie)bedrijven spelen een cruciale rol om deze uitdagingen op te lossen.
Maar welke bedrijven zijn dat? Wie werken aan klimaat-, energie-, voedsel-, zorgen veiligheidsoplossingen en wat is hun rol?
De Innovatiespotter is expert in het opsporen van MKB bij innovatie-, technologieen duurzaamheidsthema’s. Dagelijks worden daarvoor online gegevens over 1,8
miljoen bedrijven in Nederland verzameld. Een team van data scientists analyseert
deze gegevens met hulp van Big Data en Machine Learning en clustert de
resultaten bij alle denkbare thema’s. Zo vindt de Innovatiespotter bedrijven bij
(Topsector)thema’s als duurzame energie, agro-food, health, water, logistiek, IT,
high tech, blockchain, et cetera.
• We leveren analyses voor innovatie- en technologiebeleid
• We helpen innovatieclusters met het uitbreiden van hun bedrijvennetwerk
• We adviseren regio’s over waar hun innovatieve pareltjes zijn gevestigd
Zie voor meer informatie www.innovatiespotter.nl
Omschrijving Innovatiespotter groeit! We zoeken daarom versterking van ons team. Ben je
software engineer en ben je ook geïnteresseerd in machine learning, Big Data of
AI? Wil je in een klein team meewerken aan productontwikkeling? Reageer dan en
laat je informeren over wat we je te bieden hebben.
Innovatiespotter ontwikkelt zich snel, en jij ontwikkelt mee. Elk project biedt weer
een nieuwe uitdaging om het beste uit jezelf te halen.
We zoeken Je leert snel, bent intrinsiek gemotiveerd, je ziet kansen, je kunt goed luisteren,
stelt vragen en je beschikt over probleemoplossend vermogen. Je hebt affiniteit
met techniek & innovatie, je hebt analytisch vermogen maar je bent ook praktisch
ingesteld. Je vindt het leuk om in een klein team te werken en je wilt resultaat van
je werk zien.
Daarnaast:
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• Ben je in staat om systemen en interfaces te ontwikkelen die rekening houden
met de achterliggende gebruikersbehoefte.
• Heb je kennis van zowel de backend (PHP, Database-structuren) als van de
frontend (o.a. HTML5/Bootstrap, Javascript, JSON, REST).
• Kennis van Machine Learning en Big Data is een pré.
• Kennis van Solr is een pré.
• Ervaring met de GIT-workflow is een pré.
Bedrijfscultuur Het Innovatiespotterteam is te karakteriseren als internationaal, interdisciplinair en
ambitieus. We zijn ondernemend en nieuwsgierig. Er zijn korte lijnen en we hebben
geen 9-5 mentaliteit.
Dit alles vraagt een grote mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en
bovengemiddelde communicatieve vaardigheden.
Vestigingsplaats Groningen
Duur 6-12 maanden, met kans op vaste aanstelling
Aantal uren 32-40 uur
Vergoeding/ In overleg en afhankelijk van werkervaring
salaris
Startdatum Per direct
Contactgegevens g.vellinga@innovatiespotter.nl
Meer vacatures Zie www.innovatiespotter.nl/vacatures
en stageplaatsen
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