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Jouw uitdaging 
Topigs Norsvin moderniseert haar informatiesystemen. Dit betekent dat je binnen onze R&D omgeving mee 
kunt groeien in deze technologische ontwikkeling. Samen met je collega’s is je eerste verantwoordelijkheid 
het onderhoud en innovatie van de APEX applicaties. De onderliggende Oracle (cloud)database, waarin alle 
(genetische) gegevens staan van onze 52 miljoen varkens wereldwijd, vormt de kern en het succes van onze 
organisatie. De applicaties ondersteunen het registeren van test-data, geven de uiteindelijke waarde van het 
dier voor de fokkerij weer en faciliteren onze experts om onze klanten te ondersteunen.  
 
Dit ga je doen 
De focus ligt op het bouwen en ondersteunen van applicaties die de eindgebruiker en onze interne 
stakeholders het beste ondersteunen in hun dagelijkse werk. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen 
van op maat gemaakte, slimme en betrouwbare IT-oplossingen. Je werkt volgens de Agile principes. Er is 
een nauwe samenwerking met architecten (IT), business analisten (IT), genetici en data engineers in 
multidisciplinaire en internationale teams. Als ervaren APEX ontwikkelaar breng je je uitgebreide kennis en 
ervaring vol enthousiasme over op het team en ben je ook nieuwsgierig naar de nieuwste technologische 
ontwikkelingen.  
 
Een greep uit je taken: 

• Organisatie behoeften analyseren en vertalen naar technische requirements; 

• Ontwerp, ontwikkeling en het testen van software binnen de gestelde organisatie standaarden; 

• Het proactief uitvoeren van ontwerp en code analyses/reviews binnen het team.  
 

Dit ben jij 
Met jouw kennis en ervaring en met je sociale/communicatieve vaardigheden weet je ons team en 
applicaties naar een hoger niveau te tillen. Je bent een echte professional die haar/zijn kennis graag deelt. 
Daarnaast ben je nieuwsgierig en leergierig. Je hebt interesse in ontwikkeling en vernieuwing. 
 
Dit staat op je cv:  

• Een HBO of WO opleiding bij voorkeur op het gebied van IT, bijvoorbeeld Informatica; 

• Minimaal 3 jaar werkervaring als Oracle ontwikkelaar; 

• Ervaring met APEX, SQL en PL/SQL; 

• Ervaring met applicatiebeheer, Agile en/of SCRUM zijn een pré 

• Kennis van data warehouses en GIT versiebeheer is een pré; 

• Goede communicatieve vaardigheden in Nederlands/Engels, zowel schriftelijk als verbaal; 

• Bereid om een aantal keer per jaar te reizen voor het werk, ook internationaal  

• Je bent resultaat gedreven, gericht op samenwerking, initiatiefrijk en kwaliteitsgericht. 
 

Dit bieden wij 
Je krijgt de unieke kans om bij te dragen aan ons bedrijfsdoel: ’s-Werelds beste en snelste vertaler van 
marktbehoeften naar gewenste diensten/producten, door het genereren van genetische (data) oplossingen 
voor geïntegreerde vleesvarkensketens! Jouw input draagt bij aan een duurzame verandering binnen onze 
organisatie: van zelfstandig en afgeschermde taakgerichtheid naar het beantwoorden van business 
vraagstukken op een innovatieve manier met behulp van IT! 
 
Uiteraard belonen we je daar passend voor: 

• Marktconform salaris, afhankelijk van kennis en ervaring   

• CAO met goede pensioenvoorziening; 

• 25 vakantiedagen + 13 ATV dagen (mogelijkheid tot inruil); 

• Flexibel thuiswerkbeleid & thuiswerkvergoeding 

• Reiskostenvergoeding  

• Volledig nieuw kantoor eind 2023 in Den Bosch 

• Wij geloven sterk in het blijvend ontwikkelen van medewerkers en stellen derhalve voor de 1e twee 
jaren een opleidingsbudget ter beschikking van minimaal € 5.000,- 
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De werkzaamheden worden nu vanuit het kantoor in Beuningen uitgevoerd, later dit jaar verhuizen 
we naar ons nieuwe kantoor in Den Bosch. 
 

Kijk eens op onze website: 

www.topigsnorsvin.com  

 

Solliciteren  

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Gerwin Rutten op telefoonnummer  

0628442964. Je kunt jouw motivatiebrief en CV sturen naar HRM@topigsnorsvin.com. 
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