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Smart2IT is een innovatief, snelgroeiend softwarebedrijf en speelt in de voorhoede van 3D configuratie 

en XR software. Werken bij ons is iedere dag anders. Met ons jonge team van 19 personen verbazen wij 

de wereld met echt vernieuwende software. Zou jij van dichtbij willen meemaken hoe dat is? Beter nog, 

zou jij mee willen bouwen aan de digitale toepassingen van de toekomst en werken met de nieuwste 

technologieën? 

 

Ervaren Ervaren Ervaren Ervaren UnityUnityUnityUnity    developer developer developer developer  
 

Over deOver deOver deOver de    functiefunctiefunctiefunctie::::    

Als Unity developer werk je samen met ervaren collega’s aan het verder uitbouwen van onze online (VR) 

platforms, alsmede het ontwerpen en ontwikkelen van geheel nieuwe software. 

    

Wat wij vragen:Wat wij vragen:Wat wij vragen:Wat wij vragen:    

• Enige jaren werkervaring in Unity ontwikkeling 

• Ervaring met Unity UI 

• Ervaring met ontwikkelen voor Oculus VR devices 

• C#, Visual Studio, JetBrains Rider, Build for Unity WebGL en Android 

• Pré, maar niet vereist: Ervaring met .NET en SQL development 

• HBO/Universitair niveau 

 

Wat wij bieden:Wat wij bieden:Wat wij bieden:Wat wij bieden:        

• Fulltime (40 uur)    

• Vast dienstverband    

• Jong en ondernemend team    

• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid in je werk als developer    

• Volop ruimte voor innovatie en goede ideeën    

• Wij zijn geen “uren-bedrijf”, maar bouwen aan onze eigen SAAS-platforms    

    

Over Smart2IT:Over Smart2IT:Over Smart2IT:Over Smart2IT:    

Smart2IT is een bedrijf met een open, informele cultuur waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheden, 

ruimte voor zelfontplooiing en inbreng van eigen inzichten heeft. Ideeën worden aan elkaar getoetst en 

waar nodig is er altijd een helpende hand van een collega. 

Binnen ons team van gedreven en digital-minded professionals hebben we meerdere specialisaties. Ze 

werken aan softwareoplossingen niet omdat het hun werk is, maar omdat ze dit het liefste doen. 

Zou jij hier ook een onderdeel van willen uitmaken en je kennis en talent inzetten voor het maken van 

geweldige software? 

 

Interesse?Interesse?Interesse?Interesse? 

Herken jij jezelf in bovenstaande profiel en heb je zin om bij ons aan de slag te gaan?  

Dan zien wij graag jouw sollicitatie tegemoet via info@smart2it.nl 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Gaston Smit (CTO) onder telefoonnummer 074 - 

303 14 14 en e-mail: info@smart2it.nl 

 

Check onze websites: https://www.smart2it.nl https://www.innobrix.nl https://eyeq-learning.com 


