Tradinco Instruments is dé Nederlandse meet- en kalibratiespecialist!
Al meer dan 50 jaar ontwikkelt, produceert en verhandelt Tradinco Instruments een uitgebreid
pakket aan innovatieve producten voor de proces, farma, voedingsindustrie en de OEM markt.
Daarnaast verzorgen wij in ons kalibratielab (RVA) kalibraties op het gebied van druk, temperatuur en
diverse elektrische grootheden. We zijn zeer oplossingsgericht en klantgedreven.
Voor onze engineerings afdeling zijn wij op zoek naar een
Software engineer (Fulltime)
Missie:
De software engineer houdt zich met name bezig met het ontwikkelen en onderhouden van
software. Er wordt projectmatig gewerkt aan nieuwe innovatieve software, waarbij steeds nagedacht
wordt over de beste technische oplossing. Kwaliteit van de software en het grondig testen hiervan is
onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Je streeft er naar om software foutvrij en volgens
specificatie op te leveren.
Uitkomsten:
Software wordt volgens planning opgeleverd
Software wordt volgens specificaties opgeleverd
Software is 100% getest
Projecten zijn gedocumenteerd
Competenties en vaardigheden:
Als software engineer ben jij continue op zoek naar de juiste technische oplossing. Je kiest voor de
best passende techniek en vindt het leuk om nieuwe dingen te leren. Je hebt de behoefte van de
klant voor ogen en gaat doelgericht af naar het eindresultaat. Je ziet kansen, draagt nieuwe ideeën
aan en vindt het leuk om deze met collega’s te bespreken.
De huidige software bestaat uit diverse technieken zoals Delphi, C, sql, access, labview.
Kennis hiervan is natuurlijk mooi meegenomen, maar je ziet het ook als een uitdaging om dit te leren.
Software ontwikkeling is tenslotte een manier van denken, de manier van opschrijven is slechts de
taal.
Heb je je opleiding afgerond en daarbij enkele jaren relevante werkervaring, dan zijn wij op zoek naar
jou!
We bieden een leuke, gevarieerde baan met veel ruimte voor eigen initiatief, verantwoordelijkheid
en interessante groei perspectieven. Na een intensieve inwerkperiode kom je te werken binnen een
hecht team op de engineerings afdeling.
Tradinco biedt een prima salaris (incl. 13e maand) met goede secundaire arbeidsvoorwaarden, 33
vrije dagen en veel zelfstandigheid in de functie.
Interesse in de functie? Stuur dan je motivatie met CV naar solliciteren@tradinco.com!

