IoT jobstudent gezocht!

Xplore Group is een verzameling van competence centers die gepassioneerd zijn door software
development en e-commerce. Samen bouwen we op maat gemaakte oplossingen voor klanten in
heel de BeNeLux, en we zijn er nog goed in ook!
Voor ons kantoor in Merelbeke zijn we voor de maand juli of september nog op zoek naar een
jobstudent die een maand lang alles uit de kast wilt halen om zijn of haar kennis te tonen op een IoTproject dat ook tentoongesteld zal worden aan het grote publiek. Wat zal dit project juist inhouden?
Je zal werken op een fysiek IoT-apparaat (Raspberry Pi GPIO) waarbij je niet enkel zal programmeren
op het device maar ook delen zelf zal moeten bouwen. Dit apparaat zal mogen pronken op de
Devoxx-beurs en zal zeker en vast de nodige aandacht trekken.
What’s in it for you?
Je komt terecht in een omgeving van mensen die overtuigd zijn dat technologie ’s werelds grootste
challenges kan oplossen. We sporen je aan om je verbeelding te gebruiken om deze challenges aan te
pakken door buiten de lijnen te durven kleuren. Je zal met nieuwe technologieën in aanraking komen
die je direct ook hands-on zal mogen toepassen.
Who are we looking for?
-

-

Je bent gepassioneerd door IoT en de laatste technologische trends. Je hebt geen schrik om
nieuwe dingen vast te pakken en hiermee aan de slag te gaan, hoe ga je anders mee de
toekomst kunnen schapen?
Snel bijleren is een must!
Je hebt een zwak voor programmeren met Python
De Raspberry Pi GPIO kent geen geheimen meer voor jou
Kennis delen is heel belangrijk voor jou om mensen het volle potentieel van IoT te laten
ontdekken en ook te benutten in hun businesses

What do you need?
Een academische achtergrond binnen IT is onontbeerlijk. Bachelor- of Masterdiploma’s binnen
Toegepaste Informatica, Elektronica-ICT, Computerwetenschappen en burgerlijk/industriële
ingenieurswetenschappen komen allemaal in aanmerking. Het belangrijkste is dat je gebeten bent
door het IoT-virus en dat je graag bezig bent met de laatste trends.
Interested?
Stuur ons een mail met je CV en motivatie door naar tuur.geens@xploregroup.be en wij nemen zo
spoedig mogelijk contact met jou op!

