VACATURE
Juli 2020

m

SENIOR GEO FRONT-END DEVELOPER
Dacom ondersteunt telers en de
agribusiness wereldwijd bij het

DE NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW ZOEKT VERSTERKING

optimaliseren

Locatie: Groningen

van

hun

opbrengsten. Onze producten
hebben een significante impact
op efficiënt gebruik van agriinputs

zoals

water,

gewasbeschermingsmiddelen

Wie ben jij?
Jij bent een voorloper als het gaat om de nieuwste ontwikkelingen, opkomende technologieën,

en nutriënten en dragen hiermee

frameworks en tools. Jij wilt zaken verbeteren en neemt het initiatief om de applicaties te

bij

duurzame

moderniseren en te refactoren. Complexe uitdagingen ga je niet uit de weg en je komt met

voedselproductie. Door de inzet

innovatieve oplossingen en frisse ideeën. Met jouw skills, enthousiasme en kritische kijk weet jij

van

aan

een

onze

gebruikers

medewerkers

zijn

wij

en
een

wereldspeler op het gebied van
innovatieve en baanbrekende

applicaties een beetje mooier te maken. Jij bent een sterke teamspeler en weet met je team zaken
eenvoudig te vertalen naar technische oplossingen. Je bent gespecialiseerd in de domeinen GEO
en data en hebt interesse in het domein van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

agrarische datatechnologie.

Wat ga je doen?
Dacom zet een specialistisch GEO Expert Team op dat volgens de Scrum-methodiek werkt aan
meerdere maatwerktrajecten. Het accent ligt op de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van de
BoerenNatuur is een vereniging
van 40 regionale collectieven die

SCAN-GIS applicatie voor BoerenNatuur. BoerenNatuur is een vereniging die de ICT-infrastructuur
beheert voor alle agrarische collectieven in Nederland. Naast de SCAN-GIS applicatie wordt in dit

samen met meer dan 10.000

team gewerkt aan diverse andere uitdagende maatwerkprojecten op het gebied van akkerbouw,

boeren werken aan Agrarisch

GEO en data. Zo lever jij een bijdrage aan de bevordering van natuurinclusieve landbouw door

Natuur- en Landschapsbeheer.

praktische ICT-oplossingen.

Samen leveren we een grote
bijdrage aan het behoud en de
ontwikkeling

van

natuur

en

biodiversiteit in Nederland. Dit
doen

we

door

bijvoorbeeld

weidevogels

te

beschermen,

kruidenrijke

akkers

aan

te

leggen en door sloten duurzaam

Samen met jouw team ga jij zorgen voor een optimale gebruikerservaring van de applicaties. Je
ondersteunt bij de verdere ontwikkeling van het designsysteem en werkt nauw samen met het
backend development en de PO bij de doorontwikkeling van deze applicaties.
Wat vragen wij?


Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding



Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring

is een onmisbaar systeem voor



Je hebt ervaring met Open Layers, CSS en Bootstrap. Ervaring met BackboneJS is een pré

het collectief om het beheer mee



Je hebt een passie voor design en gevoel voor UX

te registreren, te coördineren en



Affiniteit met natuurinclusieve landbouw is een pré

te beheren. Onze boeren kleuren
Nederland groen! De SCAN-ICT

gegevens te delen met grote
marktpartijen die boeren extra
willen belonen voor hun inzet.

Hebben we een match?
Dan krijg je eerst een training die je helemaal klaarstoomt voor de job.

LOCATIE - EMMEN

Wat bieden wij jou?

Waanderweg 68

Je wordt een groot onderdeel van een klein team met veel eigen verantwoordelijkheden. Dacom

7812 HZ EMMEN

biedt een positie aan voor 36 tot 40 uur per week in een professionele werkomgeving gericht op

Nederland
LOCATIE - GRONINGEN
Helperpark 282, 2e verdieping
9723 ZA GRONINGEN

kwaliteit en innovatie met daarbij passende arbeidsvoorwaarden.
De werkplek? Een informele werkomgeving met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en
inspraak.

Nederland
TELEFOON & E-MAIL
+31 88 322 66 00
info@dacom.nl
www.dacom.nl

Interesse?
Stuur je CV en motivering vóór 24 augustus 2020 naar onze HR-afdeling t.a.v. Marina ter Wiel:
hr@dacom.nl. Trots op je portfolio? Dat zien we graag! Stuur je deze mee?
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

