
 
 

 
 

Ben jij op zoek naar een afwisselende en uitdagende IT-functie binnen de agrarische 

sector? Omschrijf jij jezelf als zelfstandig, proactief en enthousiast? Solliciteer dan nu 

naar de functie van:  

 

 
 
Medior Software-ontwikkelaar (ASP.Net / C#) 

(24-32 uur per week) 

die ervaring heeft met maatwerk software projecten 

 

 

Wat doet SKV? 

Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) certificeert bedrijven in de 

kalverhouderij. Ons doel is het bevorderen van de kwaliteit van kalvervoeders en 

kalfsvlees. Dit doen wij onder andere door toezicht op het gebruik van ongewenste 

groeibevorderende middelen en door controle op de kwaliteitsregeling Vitaal Kalf. De 

controles die SKV uitvoert vinden met name plaats bij de kalverhouders en bij be- en 

verwerkers van vlees. Wil je meer informatie over welke werkzaamheden SKV doet? 

Bezoek onze website: www.skv.info   

  
Jouw functie 

Als Software ontwikkelaar bij SKV werk je samen met (externe) collega ontwikkelaars, 

business analisten en de PO’s aan de (door)ontwikkeling van support en controle 

software. De verschillende bedrijfkritische web/app applicaties waar jij aan gaat werken 

worden dagelijks gebruikt binnen de gehele kalversector. Stakeholders en 

platformgebruikers zijn naast interne collega’s en buitendienst mensen, o.a. de 

kalverhouders, (nvwa)dierenartsen, transporteurs en be- en verwerkers van vlees. Het 

ene moment werk je aan de door ontwikkeling van GTSKV (een meldsysteem t.b.v. 

kalvertransporten), het ander moment ontwikkel je een monitoring tool om het gebruik 

van antibiotica bij kalveren te controleren. De kalversector is dynamisch, digitaliseert en 

innoveert door en daar kun jij als softwareontwikkelaar een positieve bijdrage aan 

leveren. 

 

Wat ga je zoal doen? 

• Bijdragen aan de vertaling van klantwensen naar effectieve softwareoplossingen; 

• Technische uitwerking van de business requirements naar een software ontwerp; 

• Schatten en plannen van werkzaamheden; 

• Binnen afgesproken tijd opleveren van kwalitatief goede software; 

• Ontwikkelen en technisch testen van software; 

• Intercollegiaal uitvoeren van code reviews; 

• Actieve bijdrage aan het nog verder professionaliseren van de afdeling; 

• Actieve deelname in het scrumproces 

 

 

 



 
 

 

Waar ga je werken?  

Je standplaats wordt Nieuwegein, maar je bent met enige regelmaat ook in Apeldoorn 

voor overleg met collega’s. Ook het deels thuiswerken behoort tot de mogelijkheden. 

 

 

Wat heb je verder in jouw bagage?  

• HBO opleiding, bij voorkeur op het gebied van software ontwikkeling; 

• ervaring als software ontwikkelaar en toe aan volgende loopbaanstap; 

• Ervaring met Agile / Scrum werkmethodiek is een pré; 

• Minimaal 3 jaar ervaring met C#, MVC, Javascript, JQuery, SQL en MS SQL 

Server, CSS, HTML, Xml, Xsd en webservices; 

• Ruime ervaring met de tools Visual Studio en Team Foundation Server of 

vergelijkbare tools; 

• Affiniteit met de agrarische sector is een pré. 

 

Wat zetten wij daar tegenover? 

• Bij SKV vind je een interessante werkomgeving met voldoende uitdaging; 

• Je heb regelmatig contact met de gebruikers van de door jou ontwikkelde 

software. 

• Wij bieden je een marktconform salaris in overeenstemming met opleiding en 

ervaring; 

• Je komt te werken in een enthousiast team met leuke collega’s in een informele 

werksfeer. 

 

 

Enthousiast? Solliciteer dan nu en kom ons SKV-team versterken!  

Stuur je CV en motivatie naar Elma Lageveen (HR) elageveen@kiwacmr.nl 

Heb je nog vragen over deze functie of over werken bij SKV? Bel Freddy van der Sar op 

06- 12 96 90 89 of Elma Lageveen op 088 998 4375. 

 

Wij geven graag antwoord op al je vragen en maken graag kennis met je!  

 
 


