
 

 

Lagerwey uit Barneveld is de enige Nederlandse ontwerper en producent van een hoogwaardige lijn 
van moderne multi megawatt windturbines. Lagerwey onderscheidt zich door haar eigen technologie, 
die gereed is voor de toekomst waarin windenergie als duurzame en schone energiebron steeds meer 
conventionele energiecentrales en andere energiebronnen gaat vervangen. Meer dan 1.200 Lagerwey 
windturbines zijn wereldwijd geïnstalleerd in de afgelopen 35 jaar, variërend van windturbines met een 
masthoogte van 18m en 40m tiphoogte tot windturbines met een masthoogte van 135m en 185m 
tiphoogte. De komende jaren willen wij onze projecten vooral realiseren in Nederland, Finland, 
Verenigd Koninkrijk, België en Polen, en wij  verwachten een sterke groei voor Lagerwey met 
uitdagende kansen voor onze medewerkers.   
 
Voor Lagerwey Wind BV zijn wij op zoek naar een enthousiaste  
 

Software Engineer  
Als Software Engineer ben je medeverantwoordelijk met de ontwikkeling van een webapplicatie om 
onze windturbines real-time te kunnen monitoren. Deze applicatie wordt ontwikkeld in 
Java/Spring/JavaScript. Daarnaast is hij of zij medeverantwoordelijk voor de real-time besturing van 
de windturbine (C++), het backend van de webapplicatie  en scripting voor uitrollen en testen van de 
code, evenals scripting om turbine prestaties te analyseren. Je werkt samen met de andere Software 
engineers en ICT medewerkers op de afdeling.  

Taken & verantwoordelijkheden 
- Java/Spring Web applicatie verder ontwikkelen 
- Verbeteren bestaande turbine software functionaliteit 
- Nieuwe turbine software functionaliteiten 
- Scripting voor testing, analyse, deployment, onderhoud en service 
- Bijhouden van nieuwste technologieën en tooling 
- Documentatie 
- Nauwe samenwerking binnen een hecht team en met de afdelingen Productie en Service 

 
Profiel kandidaat 

- Afgeronde, relevante HBO/WO opleiding 
- Ervaring met C, of C++ 
- Flexibel 
- Ervaring met JavaScript, of enthousiasme om dit te leren 
- Herkent zichzelf in de volgende eigenschappen: analytisch, goed overzicht kunnen houden, 

oog voor detail, zelfstandig kunnen werken, leergierig, team player, betrokken en gedreven 
om een turbine tot in de detail te perfectioneren 

- Ervaring met: Java, Spring, Python, automatisering, sensoren, actuatoren, PLC systemen is 
een pré 
 

Lagerwey biedt 
• De kans om mee te denken in een groeiend bedrijf en het bedrijf uit te bouwen in Europa 
• Een baan bij een pionier in zijn sector waar ‘State-of-the-Art’ technologie het verschil maakt 
• Een marktconform salaris met passende secundaire arbeidsvoorwaarden 
• Een loopbaan met lange termijn perspectief in een sterk innovatieve omgeving en binnen een 

sector die invulling geeft aan het begrip duurzaamheid 
 
Interesse?  
Indien je geïnteresseerd bent dan nodigen wij je graag uit om jouw motivatie(brief) met CV te sturen 
naar recruitment@lagerwey.nl. Voor vragen over deze vacature kan je eventueel ook telefonisch 
contact opnemen met Talitha van der Vuurst, HR Manager via 0342 – 751935. Acquisitie wordt niet 
op prijs gesteld! 

 


