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Data Engineer 
Locatie: Beuningen / vanaf najaar 2023 Den Bosch |  40 uur  |  Per direct 

 
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 ontwerp, bouwen, testen en beheer van Azure data- storage en pipeline oplossingen. De onderliggende 
(cloud)databases, waarin alle (genetische) gegevens staan van onze 52 miljoen varkens wereldwijd, vormen 
de kern en het succes van onze organisatie!  
 
Onze IT architectuur is volop in ontwikkeling waarbij het nadenken over de toekomstige manier(en) van 
datamanagement in de meest brede zin van het woord hoog op de agenda staat. Een innovatieve en kost 
effectieve manier voor het binnenhalen, opslaan en ontsluiten van ruwe data en gestructureerde informatie 
voor de verschillende gebruikersgroepen is hier evident. We staan nog aan het begin van deze reis en 
kunnen jouw hulp daarbij goed gebruiken! 
 
Dit ga je doen 
De focus ligt op het koppelen van extern- en interne databronnen en applicaties, de (ruwe) dataverwerking 
ervan en ontwikkeling van bijbehorende storage oplossingen en bruikbare data marts.  Je bent 
verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen, testen en implementeren van slimme en betrouwbare data 
verwerking en storage componenten. Je werkt volgens de Agile principes; er is een nauwe samenwerking 
met de IT architecten, IT Product Owners, IT business analisten, BI consultants en ontwikkelaars in 
multidisciplinaire en internationale teams. Als ervaren Data engineer breng je je kennis en ervaring vol 
enthousiasme over op het team, maar ben je ook erg nieuwsgierig naar de nieuwste technologische 
ontwikkelingen.  
 
Een greep uit je taken: 

• Informatie- en data behoeften analyseren en vertalen naar technische requirements; 

• Ontwerp, ontwikkeling en het testen van de data apps, resources en services binnen de Enterprise data 
architectuur ; 

• Het configureren, testen en onderhouden van de (bestaande) oplossingen. 

• Ontwikkelen en beheren van rest-api’s 

• Installeren en configureren van nieuwe en bestaande integraties. 
 

Dit ben jij 
Met jouw kennis en ervaring én met je communicatieve vaardigheden weet je ons team 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, we migreren naar de Cloud en 
daar is nog een wereld te ontdekken en te betreden.  
 
Dit staat op je cv:  

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

• Je hebt minstens 4 jaar ervaring als ontwikkelaar waarvan 2 jaar als data engineer; 

• Je schrijft duidelijke, onderhoudsvriendelijke en robuuste code volgens best practices (in Phyton, SQL, 

of een andere taal voor pipeline development); 

• Kennis en ervaring met Azure resources, services en app’s zoals Service Bus, App services, Application 
Insights, API Management, Azure AD, data factory, data lake storiage, Analysis services 

• Ervaring met REST-API, JSON, JAVA, .NET, Terraform, CI/CD; 

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

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

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

De werkzaamheden worden nu vanuit het kantoor in Beuningen uitgevoerd, later dit jaar verhuizen 
we naar ons nieuwe kantoor in Den Bosch. 
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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,- 

 

Kijk eens op onze website: 

www.topigsnorsvin.com  

 

Solliciteren  

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Els van Eekelen op telefoonnummer  

0411- 64 88 00. Je kunt jouw motivatiebrief en CV sturen naar HRM@topigsnorsvin.com. 
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