
 

 

 

 

 

 

Voorsterweg 28 | 8316 PT Marknesse |The Netherlands 

Geo4A BV is een jonge organisatie met een bijzonder specialisme: data en informatie ten behoeve van 
het monitoren van opbrengsten en verduurzamen van de aardappelsector. Het bedrijf is uniek in zijn 
soort, integreert kennis uit de aardappelsector, de ruimtevaart en geo-informatie sector, en bouwt op 
ruime ervaring van de partners van de onderneming. De focus ligt op de voortdurende ontwikkeling en 
het leveren van nieuwe en hoogwaardige informatieproducten en-diensten.  
 
Voor verdere groei onze onderneming zijn we op zoek naar een gedreven:  
 

Software Developer 

Als Software Developer ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze producten en diensten. 
Je gebruikt je kennis om oplossingen te programmeren en werkt nauw samen met het technische en 
het commerciële team. Hierbij coördineer je het proces van ontwikkeling, implementatie en onderhoud.    
 
Wat ga je doen als Software Developer? 
Samen met het team ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de informatieproducten en –
diensten en het vergroten van het marktaandeel in onze sector. Daarnaast lever je een belangrijke 
bijdrage aan de ontwikkeling en uitbreiding van het product portfolio. Het analyseren van technische 
ontwikkelingen in de markt en vertalen naar mogelijkheden voor de organisatie behoort tevens tot jouw 
takenpakket. Je zoekt hierin actief samenwerking met andere partijen, zoals leveranciers van sensoren.   
 
Naar wie zijn we op zoek? 
Je hebt minimaal HBO niveau en werkervaring met tenminste vijf jaar ervaring in de in een vergelijkbare 
positie. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met diverse programmeertalen voor de ontwikkeling 
van software, zoals: .Net C#, C++ of Phyton. Nog belangrijker vinden wij dat je past bij de organisatie en 
onze relaties. Samen met je team en samenwerkingspartners bouw je aan een sterke marktpositie. Je 
communiceert gemakkelijk en je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Je 
bent analytisch sterk, praktisch ingesteld, klant gedreven, een teamplayer en proactief ingesteld.  
 
Wat hebben wij te bieden? 
Ondanks dat je deze positie deels vanuit huis kunt uitvoeren, zijn er vaste momenten ingepland op het 

kantoor in Marknesse of Zwolle. Wij bieden een functie met veel zelfstandigheid en er is volop ruimte 

om te bouwen aan (persoonlijke) groei met hulp van een professioneel team. De arbeidsvoorwaarden 

zijn goed en passend bij je achtergrond en ervaring.  

Interesse? 
GEO4A heeft de werving & selectie voor deze functie uitbesteed aan Doornbos Werving & Selectie. Bel 
gerust voor meer informatie en om af te tasten of de functie voldoende past bij je wensen en ambitie. 
 
Is je interesse gewekt en wil je graag deel uitmaken van een groeiende organisatie binnen een 
interessante markt, mail dan je reactie met cv voor 1 Augustus a.s. naar info@doornboswerving.nl  
 

Doornbos Werving & Selectie BV 

Postbus 168 8300 AD Emmeloord  

 

Voor vragen of informatie:  

Klaas Doornbos: tel 0527-698766 / 06 22 23 54 21 

www.doornboswerving.nl  of www.geo4a.com  
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