Software Engineer

Vind jij het een uitdaging om als Software Engineer te werken aan het ontwerpen, testen en bouwen van het
productportofolio van een innovatieve wereldspeler? Krijg jij energie van het werken aan grote projecten met een grote
impact ? Stel je het belang van de klant altijd voorop zonder hierbij het grotere geheel uit het oog te verliezen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Hiervan word je enthousiast
Jouw werk is enorm afwisselend. Je bent als Software Engineer van
begin tot eind betrokken bij verschillende projecten waarbij het
programmeren, in bedrijfstellen, beheren van systemen en
ondersteunen van gebruikers centraal staat.
Je brengt de wensen en behoeften van de klant met betrekking tot
systemen in kaart, analyseert de mogelijkheden en streeft daarbij naar
een hoge kwaliteit en duurzaamheid.
Je bent het aanspreekpunt voor de Service Monteurs en geeft gerichte
coaching en begeleiding als het gaat om, het oplossen van
softwareproblemen op locatie of vanuit de werkplaats, het accuraat
onderhouden van versiebeheer, het onderzoeken van verstoringen en
het zorgen voor oplossingen hiervoor.
Je kunt goed het overzicht behouden, je denkt in oplossingen, bent
innovatief en klantvriendelijk ingesteld, werkt gestructureerd en
accuraat.

Dit ben jij
•

Dit ben•• jij
•
•

Afgeronde HBO opleiding met als voorkeur
elektrotechniek
32-40 uur per week inzetbaar
Relevante werkervaring in een soortgelijke
functie bij voorkeur in de industriële
automatisering;
Commercieel vaardig
Goede communicatieskills; in woord en
geschrift, Nederlands en Engels

Dit bieden wij
•

Een mooi salaris en goede secundaire
voorwaarden (cao Metaal & Techniek)

•

Een prettige en informele werksfeer

•

Uitdagend en afwisselend werk met veel
ruimte voor zelfstandigheid

Klaar voor de kennismaking?
Interesse in deze functie? Laat het ons weten en neem contact met ons op. Jouw sollicitatie kun je sturen naar
recruitment@marflex.com. Mis je nog informatie en wil je graag meer weten over deze functie? Bel dan naar 0186 890262 Peter Raaijmakers, Corporate Manager Technics of ga naar onze site www.snijders-et.nl/vacatures

