
 
 
 
 

 
 

 
 
 

SOFTWARE ENGINEER – FULLTIME -  
 

De landbouw ontwikkeling van nu; een steeds meer geautomatiseerde precisiewereld, 
gebaseerd op technologieën zoals gps, elektrificatie, autonomie en draadloze communicatie. 
Landbouwmachines bestaan uit een combinatie van mechanica, hydrauliek en elektronica, 

welke door software verbonden worden en tot leven gebracht. Via de Cloud wordt data 
verbonden en verwerkt, welke gecontroleerd en aangestuurd worden via pc, tablets en 

telefoons. Dit geeft boeren de mogelijkheid om veel specifieker om te gaan met het gewas. Niet 
meer het hele gewas bemesten of bespuiten, maar alleen die planten of delen van het perceel 

die het nodig hebben. 
 

“AGCO heeft als missie om hier een wezenlijke bijdrage aan te leveren en ontwikkelt high 
tech oplossingen voor boeren die wereldwijd de mensen voeden” 

 
Wil jij hier als software engineer deel van uitmaken en een innovatieve bijdrage leveren? 

 
 

Wat ga je doen? 
 
AGCO is operatief in 140 landen.  
Als Software Engineer binnen AGCO werk je samen met een internationaal team aan de 
ontwikkeling van de producten van FENDT. Je draait zelfstandig projecten van A tot Z.  
Je bedenkt de concepten en bent verantwoordelijke voor het ontwerpen, implementeren en 
onderhouden van nieuwe en bestaande software.  
De ontwikkeling van software gebeurt op een modulair niveau. Binnen het ontwerp valt het 
schrijven van de functionele software maar ook het opzetten en uitwerken van de 
bedieningsconcepten. Tevens het correct vrijgeven aan productie op een dusdanige manier dat 
de producten van superieure prestaties, duurzaamheid, kwaliteit en onderhoudsvriendelijk zijn.  
 
 
Wat breng je bij voorkeur mee? 
 

• Een afgeronde opleiding aan Universiteit / HBO in de richting van Elektrotechniek, 
Technische Informatica of Mechatronica   

• Een aantal jaren ervaring in een vergelijkbare rol  
• Enige ervaring met bus systemen in de automotive industrie en communicatie protocollen 

zoals ISO 11783 en J1939 
• Ruime ervaring in programmeertalen, wij werken met name met C++ 
• Inzicht en/of ervaring op het gebied van het ontwerpen van elektrotechnische systemen, of 

in elk geval een grote interesse hierin 
 
 
Wat krijg je in ieder geval ervoor terug?  
 
• Uiteraard een uitstekend salaris 
• Een zelfstandige en brede rol, met de mogelijkheid om je interesses of sterke punten 

continue te blijven doorontwikkelen 
• Een informeel en gezellig team om mee samen te werken en te lunchen 
• 25 vakantiedagen + 13 ATV 
• Een goede pensioenregeling 
• Een goede reiskostenregeling 


