Bedrijf
Voor onze klant zijn wij op zoek naar SOFTWARE TALENT.
Zij ontwikkelen creatieve concepten voor papierloze distributiecentra. Deze bestaan meestal uit een
hightech mix van interne transportsystemen, industriële hardware met een combinatie van onze
home-made Pick-To-Light modules. Het geheel wordt overgoten met een bindende saus van scherp
presterende software, en dat op diverse platformen.
Profiel
Om die oplossingen vorm te geven zoeken zij denkers+doeners die weten waar de klepel hangt als
het gaat om object georiënteerd ontwikkelen en relationele databanken: bij hen gaat het concreet
om MS C#.NET framework, transact SQL, stored procedures, WPF en WCF. Mensen die een belletje
horen rinkelen als we spreken over XP embedded, devExpress, Silverlight, hebben een streepje
voor…
In functie van jouw groeiende ervaring krijg je een alomvattende opdracht: je mag mee
gebruikerswensen vertalen in functionele eisen, een model uittekenen, architectuurvoorstellen
formuleren, software ontwikkelen, documenteren, testen en installeren bij de klant.
De lat ligt hoog. Onze klant mikt op hoger opgeleide en ervaren IT specialisten die teamsport
belangrijk vinden. Dat kunnen zowel ingenieurs zijn die van meerdere markten thuis zijn, en die wat
ze bedacht hebben ook willen implementeren. Maar ook ervaren en gepassioneerde programmeurs
met een analytische geest die meer willen dan een standaard desktop… want het bewandelde pad is
veilig, maar heeft zijn beperkingen.
Aanbod
Een gevarieerde functie binnen de boeienede wereld van de logistiek, waar ruimte is voor initiatief
en professionele ontwikkeling.
Naast een aantrekkelijk verloningspakket gebaseerd op jouw competenties krijg je ook regelmatig
interne en externe opleidingen. Dit om helemaal up-to-date te blijven binnen een steeds
evoluerende logistieke en technologische omgeving.
Spitsvondig uit de hoek komen op basis van actuele mogelijkheden, is een beetje het handelsmerk
van onze klant geworden. Als je daar ook de kick wilt van ervaren moet je de sprong wagen.
Solliciteren
Dit kan via ellen@avalue.be

