
Solliciteren?   www.contec.be/werkenbijcontec/jobs 
             

 
 
 
 

MES 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 
 
Afhankelijk van het project zal je ofwel zelfstandig ofwel in teamverband de softwarevereisten van 
de klant realiseren. Je rapporteert aan de project manager. De opdrachten zijn vaak heel 
verschillend en veelzijdig, dus het is belangrijk dat je erg geïnteresseerd bent in software 
development. 
 
Onze belangrijkste activiteiten zijn: 
 

 Het ontwikkelen, integreren en opzetten van productiegerelateerde software systemen 
(databases) voor onze klanten. 

 Koppelingen opzetten tussen productiesystemen en database systemen zodat efficiënte 
rapportering en analyse mogelijk wordt. 

 Het integreren van randapparatuur a.d.h.v. beschikbare tools of zelfgeschreven protocollen. 
 Klanten ondersteunen met betrekking tot de geïnstalleerde software modules. 

 
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 draagt klantgerichtheid hoog in het vaandel. 
 In stressituaties hou je het hoofd koel en ga je op zoek naar de beste oplossing terwijl je 

voortdurend de goede verstandhouding met de klant onderhoudt. 
 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 Microsoft SQL servers 
o Microsoft Reporting Services 
o Visual Studio .Net development 
o ASP.Net 
o UML 

 Pluspunten:  
o Interesse in industriële automatisatie. 
o Kennis van PLC’s / PAC’s. 
o Kennis van SCADA. 
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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 

 

 

 


