Venco Campus, Eersel
IT – R&D
32 – 40 uur
HBO Startersfunctie

Software Engineer
Verbinder van onze systemen en data
Gave projecten in een dynamische werkomgeving? Vencomatic Group is op zoek naar een Software
Engineer die gemotiveerd en vastberaden is om de optimale oplossing voor onze klanten te
ontwikkelen. Wil je experimenteel werken en vind je het leuk om uitdagende problemen aan te
pakken?
Je zult je bezig gaan houden met het opzetten, implementeren en onderhouden van programma’s
en databases. Je draait mee in multidisciplinaire ontwikkelteam, zowel intern als extern gericht.
Je komt te werken in een innovatief, internationaal familiebedrijf die de pluimveehouderij
wereldwijd op een diervriendelijke manier wil verduurzamen.

De hoofdtaken van de Software Engineer
• Afstemmen van de diverse datastromen van
en naar de dataserver of Cloud;
• Programmeren van benodigde applicatie
interfaces;
• Software ontwikkelen, implementeren en
bijhouden;
• Meedenken en inrichten van infrastructuren
in het ICT landschap;
• Opstellen van technisch en functioneel
ontwerp.
Jouw profiel
• Kennis en ervaring van moderne
programmeer talen en omgevingen (C# ,
.NET, Microsoft Azure, en Razor);
• Ervaring met SQL (of andere vormen van
databases);
• Je bent gedreven en resultaatgericht;
• Je kunt zowel zelfstandig als in
teamverband werken;
• Je bent bereid tot het volgen van relevante
cursussen/opleidingen, om kennis op ICT
gebied bij te houden;
• Je hebt kennis en ervaring met visualisatie
tools en ontwikkelen van apps.

Wat hebben wij jou te bieden?
• Een flexibele werktijdenregeling waarin jij zelf
je werktijden mag bepalen;
• Een grote mate van vrijheid en
verantwoordelijkheid;
• Ontwikkelingsmogelijkheden door het volgen
van relevante cursussen en opleidingen;
• Een werkplek in een van de duurzaamste
gebouwen van Nederland waarin eigen
installaties zijn toegepast;
• Een gedreven R&D team met een gezellige en
informele werksfeer;
• Een echte uitvindersbaan bij een bedrijf dat
gedreven wordt door innovatie.
Ben jij IT technisch onderlegd en op zoek naar
een nieuwe uitdaging?
Solliciteer dan nu door je CV, met een korte
toelichting, te sturen naar
solliciteren@vencomaticgroup.com.
Heb je vragen over de inhoud van de vacature?
Neem dan contact op met Bas van de Langenberg,
Software Engineer, via 0497-517380.
Bij gelijke geschiktheid genieten interne
kandidaten de voorkeur.

