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Togetr is een dynamisch hightech bedrijf gevestigd in Veenendaal. Togetr biedt krachtige innovatieve 
oplossingen voor de industrie, gebouwd op basis van een low-code, model gedreven architectuur.  
Slimme applicaties,  een krachtige functionele en technische architectuur en de  ondersteuning van 
vergaande robotisering in de industrie maken Togetr – nationaal en internationaal – vernieuwend en 
differentiërend. Kernwoorden zijn: model gestuurde -low code- software ontwikkeling, massa 
maatwerk, digital twins, dynamische workflows, Augmented Reality, Big Data en ketenoptimalisatie.   
Prominente klanten  uit de Nederlandse Industrie -Valk Welding, Mitsubishi, 247TailorSteel, NTS Group, 
Altrex, Specto Aerospace, Safan Darley, Euroma en de Best Fresh Group geven hun digitale 
transformatie -in samenwerking met Togetr- succesvol vorm.  

 
Voor onze organisatie in Veenendaal zoeken wij: 

Junior User Interaction Architect (m/v) 

 

Profiel 
Als User Interaction architect ben je verantwoordelijk voor het ontwerp van user interface en user 
interaction. Je bent in staat om een user interface te ontwerpen, inclusief user scenario’s, mental 
models, site maps en interaction specificaties.  
 
Met meerdere teams implementeer, ontwerp en ontwikkel je user interfaces voor onze klanten. Je hebt 
een overtuigende achtergrond in software ontwikkeling en hebt bij voorkeur ervaring met model 
gestuurde architecturen. Je ervaring als ontwikkelaar met object georiënteerd en asynchroon 
programmeren maakt dat je in staat bent om nieuwe UX-technologie goed te beoordelen. Je promoot   
kwaliteit door reviews en richtlijnen. Ervaring met React en reflux is een pre.  
  
Je bent een doorzetter en hebt een afgeronde  HBO of WO opleiding op het gebied van informatica, 
wiskunde of econometrie.  
Je beschikt over een klantgerichte houding en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je bent 
creatief, pragmatisch, zorgvuldig en analytisch ingesteld en hecht aan kwaliteit. 
 
Wij bieden 
Wij bieden je een zelfstandige functie in een veeleisende omgeving. Togetr besteedt veel tijd aan 
opleidingen en persoonlijke groei. Door de groei van de onderneming ontstaan steeds nieuwe 
mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Je kunt rekenen op een goed pakket arbeidsvoorwaarden 
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. 
 

http://www.togetr.nl/

