
Python/ Odoo Developer

Heb jij ervaring als Python / Odoo Developer en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Houd je 
van afwisseling in je werk en ben je gepassioneerd door de Open Source filosofie? Dan kan dit de 
volgende stap in je carrière zijn en hebben we bij CANNA dé uitdaging voor jou als:

Python/ Odoo Developer (36 uur)

Jouw nieuwe functie?

Samen met onze IT Manager, Project Coördinatoren en onze Software Development Partners ben 
je verantwoordelijk voor het onderhouden van onze ERP systeem en gerelateerde 
softwareapplicaties. Je rapporteert rechtstreeks aan de Corporate IT Manager en werkt samen 
met jouw IT collega’s aan verschillende projecten. 

Wat ga je concreet doen? 
 
• Je bent volledig werkzaam in een Open Source omgeving waarbij je alle applicaties, 

broncodes etc technisch onderhoudt; 
• Je werkt als tweedelijnssupport om technische ERP (en andere softwarematige) problemen 

op te lossen; 
• Je bent verantwoordelijk voor de technische coördinatie met partners & leveranciers m.b.t.:
• Software implementeren, nieuwe functies, wijzigingsverzoeken, bugfixes;
• Technische beoordeling van de te leveren producten van partners & leveranciers; 
• Uitvoeren codebeoordelingen naar Odoo en andere applicaties; 
• Onderhouden van de applicatie-architecturen; 

• Je bent verantwoordelijk voor databasemigraties, bronversiebeheer/ RunBot- beheer en 
technisch Release management (alleen of samen met leveranciers); 

• Je beheert technische IT documentatie; 
• Je stimuleert actief in het blijvend professionaliseren van IT door het actief signaleren en 

implementeren van procesverbeteringen;
• Je houdt je IT kennis up to date en blijft vernieuwen. 

Wie ben jij?

• Je hebt een software developer studie afgerond op HBO niveau; 
• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie in een internationale 

omgeving; 
• Je hebt generieke ervaring op het gebied van Python programmering;
• Je hebt generieke ervaring op het gebied van Odoo ontwikkeling & support (OCA 

developer-contributor level); 
• Je bent bekend met SCRUM, AGILE, Project management tools, Incident Tracking Tools en 

Testing Tools; 
• Je hebt een flexibele en resultaatgerichte instelling met ‘handen uit de mouwen’ 

mentaliteit; 
• Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal vloeiend in woord en geschrift. 



Wat bieden wij? 

• Uitdagend werk binnen een internationale omgeving met veel ruimte tot eigen inbreng; 
• Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden;
• Een marktconform salaris en arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, een goede 

pensioenregeling, fruit op kantoor en een contract voor 36 uur;
• Een open informele sfeer en leuke collega’s. 

Over CANNA?

Kenmerkend voor CANNA: ervaren, gepassioneerd, nieuwsgierig, liberaal en eerlijk!

CANNA is een wereldwijde handelsorganisatie van hoogwaardige mediums en voedingsstoffen 
voor planten, die toepasbaar zijn voor de thuis- en hobbyteelt. CANNA is marktleider in 
verschillende landen over de hele wereld met meer dan 25 jaar aan ervaring in het ontwikkelen, 
produceren en distribueren van verschillende productlijnen. De ambitie is deze positie verder te 
versterken en uit te breiden.

De combinatie van pioniersgeest, vakkennis en enthousiasme heeft een kwalitatief hoogstaand 
productassortiment opgeleverd. Binnen onze internationale organisatie streven we naar optimale 
merkbeleving waarbij naast kwaliteit, de klant centraal staat. De internationale, professionele maar
informele sfeer dragen bij aan het succes van de organisatie.

Interesse?

Zie jij deze positie als mooie carrièrestap? Stuur dan z.s.m. jouw sollicitatie naar Barbara Lem, Sr HR 
Business Partner, via b.lem@canna.com. We zien jouw sollicitatie graag tegemoet! 


