
Functieomschrijving 

 

Ellips is een dynamische en vooruitstrevende ontwikkelaar van sorteersoftware voor 
groente en fruit. Door nauw samen te werken met leveranciers van camera’s, verlichting 
en computers garanderen wij dat onze oplossingen beschikken over de beste software en 
hardware die op de markt verkrijgbaar is en dat de gebruikte technologie geoptimaliseerd 
is voor onze specifieke vereisten. Op onze beurt zijn onze veertig medewerkers 
voortdurend bezig met onderzoek en ontwikkeling om te verzekeren dat onze 
beoordelingstechnologie de best mogelijke resultaten oplevert voor de eindklanten van 
onze klanten. 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, nieuwsgierige en communicatief vaardige software 
ontwikkelaar die in een energiek Scrum ontwikkelteam wil werken aan de beste sorteersoftware 
ter wereld. Binnen het team werk je mee aan de ontwikkeling van software voor het beoordelen 
en selecteren van groente en fruit op basis van camerabeelden. Jullie maken de user interface, 
communicatieprotocollen, API's voor externe partijen en de real-time aansturing. 

Heb jij het in je? Ellips en jij passen bij elkaar, omdat jij beschikt over: 

 • een afgeronde relevante HBO of WO opleiding; 

 • recente ervaring met programmeren in C++ en C#; 

 • passie voor je vak; 

 • prima communicatieve vaardigheden in de Nederlandse taal; 

 • proactieve en resultaatgerichte werkhouding; 

 • aanvullende ervaring met WPF is een pre. 

 

Wat jij terugkrijgt voor jouw inzet: 

 • volop ontwikkelmogelijkheden in een high-tech omgeving, jij bepaalt hoe 
je je ontwikkelt; 

 • in overleg in te delen werktijden; 

 • eindejaars bonus, gewoonlijk een extra bruto maandsalaris naar rato van 
de laatste 12 maanden; 

 • 25 vakantiedagen; 

 • een jaarcontract, bij goed presteren gevolgd door een contract voor 
onbepaalde tijd; 

 • een goed pensioen; 

 • een team van gedreven collega's; 

 • een prettige en informele werksfeer; 

 • genoeg borrels op vrijdagmiddag en andere leuke activiteiten met het 
hele bedrijf. 

 

Genoeg gelezen? 



Solliciteer dan nu. Onze sollicitatieprocedure bestaat slechts uit drie stappen en kost je maar een 
paar uur. Na het eerste kennismakingsgesprek (1 uur) volgt mogelijk een uitnodiging voor een 
tweede gesprek (1 uur) waaraan een online assessment vooraf gaat (1,5 uur). 

Heb je nog meer vragen? Neem dan contact op met Nina Gorsselink-Hoen of Hans Kester op 
040-2456540. 

Soort dienstverband: Fulltime 

 


