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ICT Software Engineer 
 
Je maakt deel uit van ons MES/ICT-team dat zich voornamelijk bezighoudt met integratie van 
randapparatuur, interfacing tussen verschillende systemen, rapportering, label printing, historians 
en koppelingen met databases en ERP-systemen. MES staat voor Manufacturing Execution Systems. 

 
Functiebeschrijving 
 
Je bent verantwoordelijk voor de ondersteuning van alle ICT-aspecten van de op te leveren 
projecten. Je rapporteert aan de project manager.  
 

 Je controleert bestellingen van projectgerelateerde systemen:  
o Is de vereiste software compatibel met O/S versies? 
o Is de hardware compatibel met de definiëring van de standaardinstallaties (RAID, 

minimaal geheugen, min disk space, etc.)? 
 Je bent verantwoordelijk voor het opzetten van de vereiste ICT onderhoudsplannen en 

installatiegidsen. 
 Je zorgt voor een goede overdracht van de systemen aan de project manager. 
 Je staat in voor de standaardisering en documentatie van alle ICT-gerelateerde zaken met 

betrekking tot een bepaald project:  
o Keuze voor hardware 
o Configuratie van software 
o Configuratie van netwerken 
o Externe inlog configuratie 
o Netwerkbeveiliging 

 Je maakt deel uit van de projectteams bij het opzetten, ontwikkelen en ondersteunen van 
productierapporten en de door jou geïnstalleerde software platformen. 

 
Profiel 
 

 Je hebt een hoger diploma gericht op Informatica of je bent gelijkwaardig door ervaring. 
 Je bent communicatief en functioneert goed in teamverband. 
 Je bent leergierig en gedreven. 
 Je bent analytisch en kritisch ingesteld en bent creatief in het aanbrengen van oplossingen. 
 Je bent in staat zelfstandig je werk te structureren en deadlines te halen. 
 Je hebt oog voor detail en werkt nauwkeurig. 
 Je hebt sterke interesse voor en/of kennis van volgende technologieën:  

o Netwerken gebaseerd op Microsoft technologie 
o Microsoft SQL servers 
o Microsoft Reporting Services 
o Visual Studio .Net development 
o Virtualisering 
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Ons aanbod 
 

 Veel afwisseling door het projectmatig werken en de brede waaier aan sectoren waarin we 
actief zijn 

 Een open en transparante bedrijfscultuur 
 Een vlakke organisatiestructuur, waardoor de communicatielijn naar het management erg 

kort is 
 Een grote mate van flexibiliteit, onder andere door de glijdende werkuren en veel 

mogelijkheden inzake de verlofregeling 
 Een hoge mate van betrokkenheid (zo bestaat de mogelijkheid om te participeren in het 

bedrijf d.m.v. aandelen) 
 Een dynamische en voortdurend innoverende werkomgeving 
 De mogelijkheid om op een continue basis je technische kennis zowel in de diepte als in de 

breedte te ontwikkelen 
 De mogelijkheid om in een internationaal kader te werken 

 

 

 


