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Wie wij zijn en wat we willen 
Wij zien dat de architectuur van business 
applicaties de komende jaren fundamenteel zal 
wijzigingen. Deze ontwikkeling wordt gedreven 
doordat mensen en de organisaties waar ze 
werken in toenemende mate beter en 
doelgerichter willen samenwerken. Innovatiever 
en sneller ook. Dit is het kerndomein waar Togetr 
zich op richt: doelgericht samen werken.  
 
Wij zijn een dynamisch en groeiend hightech bedrijf gevestigd in Veenendaal. Met Togetr bieden 
wij innovatieve oplossingen voor met name de industrie, gebouwd op basis van een low-code, 
model gedreven architectuur. Slimme applicaties,  een krachtige functionele en technisch 
wendbare 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, dynamische workflows, Big Data 
en ketenoptimalisatie. 
 
Prominente namen uit de Nederlandse Industrie – onder meer Mitsubishi, Valk Welding, NTS 
Group, Altrex, 247TailorSteel, Safan Darley, Koninklijke Euroma – geven hun digitale 
transformatie, in samenwerking met Togetr succesvol vorm. 

 
Voor de versterking van ons team in Veenendaal zoeken wij: 

Software Engineers (m/v) 

 
Profiel 
Je bent een doorzetter en hebt een afgeronde  HBO of WO opleiding op het gebied van 
informatica, wiskunde of econometrie.  
 
In een klein team implementeer, ontwerp en ontwikkel je oplossingen voor onze klanten. 
Daarbij is de vertaling naar generieke Togetr concepten essentieel. Je participeert in het gehele 
klantentraject: van (pre)sales, pilots, procesontwerp tot implementatie.  Je bent overtuigend en 
toont leiderschapskwaliteiten tijdens implementatie projecten. 
Ervaring in de industrie en logistieke processen is een pre. 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 je CV met motivatie naar Togetr, t.a.v. 
afdeling HRM, Lunet 6b, 3905 NW Veenendaal of naar info@togetr.nl. Meer informatie over 
Togetr is te vinden op www.togetr.nl. 

http://www.togetr.nl/

