
Togetr is een dynamisch hightech bedrijf gevestigd in Veenendaal. Wij bieden krachtige innovatieve 
oplossingen voor de snel veranderende maakindustrie. Klanten zoals Meggson, NTS Group, Mitsubishi, Valk 
Welding en Altrex geven hun digitalisering met Togetr vorm. Kernwoorden zijn: digitalisering van moderne 
assemblage en fabricage processen, massa maatwerk, product configuratie, dynamische realtime planning en 
next generation ERP. 

Voor onze organisatie in Veenendaal zoeken wij: 

Software Engineers (m/v) 
 

Profiel 

We zijn op zoek naar een gepassioneerde ReactJS ontwikkelaar om samen met designers, framework en back-
end developers hoogwaardige platformen en applicaties te ontwikkelen. Zit React in je vingers, heb je een 
goed oog voor UX en volg je de ontwikkelingen in jouw vakgebied op de voet? Dan willen we je graag leren 
kennen.  

 

Goed ontworpen en ontwikkelde front-end is essentieel voor de beleving van de gebruiker.  

• Je hebt tijdens je studie een front-end React projecten succesvol afgerond 

• Je passie is om design en architectuur afwegingen te maken 

• Je vertaalt een ontwerp niet alleen naar code, maar hebt ook oog voor UX en UI. 

• Je bent een goede communicator en overlegt met je teamleden, van content tot design en back-end. 

• Je besteedt aandacht aan details en werken volgens de laatste inzichten en ontwikkelingen in je 
vakgebied. 

• Je houdt ervan om verantwoordelijkheid te krijgen en waardeert een wendbare manier van werken 
om consequent waarde toe te voegen aan je projecten 

 

Wij bieden 

Wij bieden je een zelfstandige functie in een veeleisende omgeving. Togetr besteedt veel tijd aan opleidingen 
en persoonlijke groei. Door onze groei ontstaan steeds nieuwe mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Je 
kunt rekenen op een goed pakket arbeidsvoorwaarden of vergoeding voor je afstudeerproject, afhankelijk van 
je opleiding en werkervaring. 
 

Interesse? 

Herken je jezelf in het profiel en vind je het een uitdaging om voor een groeiende (inter)nationale organisatie 
te werken? Stuur dan binnen twee weken je CV met motivatie naar info@Togetr.nl, t.a.v. afdeling HRM. Meer 
informatie over Togetr is te vinden op www.togetr.nl. 
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