Wij lopen voorop, en dat willen we zo houden. Loop je mee? Dan heeft de Vencomatic Group interesse
in jou. In verband met personele wijzigingen binnen onze organisatie zijn we op zoek naar een
fulltime:

PROGRAMMEUR PRODUCTGENERATOR (m/v)

Wij van de Vencomatic Group zijn ambitieus als het
gaat om innovatie en duurzaamheid in de pluimveesector. We willen wereldwijd de beste zijn. Maar dat
doen we wel samen, want daar geloven we in. We zijn
benieuwd hoe jij hierover denkt!
Werken bij de Vencomatic Group betekent doorgroei voor
mensen met ambitie. Want zowel in Nederland als
daarbuiten weten onze klanten ons hoge niveau van
dienstverlening te waarderen. Bij de Vencomatic Group
werken meer dan 350 mensen op verschillende vestigingen
in Nederland, Brazilië, China, Maleisië en Spanje.
Werken bij de Vencomatic Group betekent ook samen aan
de slag met innovatie en duurzaamheid in de pluimveesector.
Dat doen we goed, en we willen nog beter.
Onze bedrijven zijn:
• Agro Supply: klimaatcontrole
• Prinzen:
eierbehandeling
• Vencomatic: specialist in pluimveehuisvesting en winnaar
van de Koning Willem I Award voor innovatie
• Rondeel:
innovatieve huisvesting
• Vencosteel: plaatwerk

Zijn/haar voornaamste taken bestaan uit het inrichten en onderhouden van een bedrijfsbrede
productconfigurator met behulp van het softwarepakket Tacton. De programmeur is werkzaam op de
afdeling R&D en werkt nauw samen met de afdeling Sales en het Projectbureau. Hij legt
verantwoording af aan de chief information officer. Focus ligt op het inrichten van het online offerte
systeem en het verder ontwikkelen van de productconfigurator.
Om in aanmerking te komen voldoe je aan de volgende eisen:
 Je beschikt over een technisch georiënteerde opleiding, minimaal MBO+ niveau;
 Goede beheersing van de Engelse taal;
 Je kunt zelfstandig werken;
 Je kunt goed samenwerken en bent hierbij communicatief sterk. Je vervult immers een rol
tussen de verschillende afdelingen Product Management, Projectbureau en R&D;
 Je kunt een product vertalen naar Business Rules. Dit houdt in dat je een uitgeschreven
productomschrijving kunt vertalen naar een productconfigurator.
 Je kunt structuren opzetten en deze bewaken;
 Je hebt goede analytische vaardigheden en kunt werken met Excel;
 Je kunt abstract denken.
Wij bieden je een afwisselende baan met een grote mate van zelfstandigheid. We vragen mensen om
eigen verantwoordelijkheid en moedigen hen aan tot persoonlijke ontwikkeling.
Wil je meer weten over de inhoud van deze vacature? Neem dan contact op met Koen Boot,
bereikbaar via het e-mailadres: solliciteren@vencomaticgroup.com.
Ben jij de doorzetter die wij zoeken? Stuur dan je sollicitatiebrief met bijbehorende CV binnen 14
dagen, onder vermelding van de functienaam, naar Vencomatic Group, t.a.v. Afdeling HR, Postbus
160, 5520 AD Eersel of per e-mail naar solliciteren@vencomaticgroup.com.

