Software engineer
DB-engineering
De hoofdzaak van DB-engineering bestaat uit het automatiseren van verschillende projecten voor
verscheidene klanten en dat wereldwijd verspreid. DB-engineering neemt veel uitdagingen aan en
dat betekent ook dat we met DB-engineering aan het groeien zijn. Wij zijn op zoek naar een
gemotiveerde Software Engineer om ons team te versterken.

Job omschrijving
Als Software Engineer ben je verantwoordelijk voor het schrijven van verschillende software
projecten voor verscheidene klanten. Als Software Engineer zorg je er tevens ook voor dat de
software projecten goed gedocumenteerd zijn. De programmeertaal C# is de meest gebruikte
programmeertaal. Maar de klant bepaalt altijd in welk platform er moet geprogrammeerd
worden. De projecten kunnen zich zowel in het binnenland als in het buitenland situeren. DBengineering ziet er wel op toe dat de meeste ontwikkeling in België gebeurd.

Profiel






Resultaatgericht zijn, je verstaat
o wat een project is en hoe je er mee om moet gaan
o dat verschillende situaties verschillende methodes vragen om tot een oplossing te
bekomen
o Zelfinitiatief en creativiteit is een noodzaak
Technische competenties:
o Voldoende C# kennis, met een generalistische .net achtergrond (full stack)
o Kennis van .NET en de tools is aangewezen
o Kennis van volgende frameworks: EF, WPF, WCF, NLog is een pluspunt
o SQL beheersen is een pluspunt
o Kennis van Delphi en VBA zijn een pluspunt
o Grondige kennis van netwerken (VLAN, 802.1x, ...)
o Linux, Docker en Windows Server zijn geen vreemden voor jou
o Kennis van GIT, gerrit & Jenkins is zeker een pluspunt
Basiskennis van automatiseren is een pluspunt

Wat kunnen wij aanbieden
Als je bij DB-engineering terecht komt zal je in een jong en dynamisch team terecht komen die altijd
voluit gaat voor ieder project en voor iedere klant. Er is een aantrekkelijk en competitief loonpakket
met andere voordelen voorzien. Daarnaast kunnen wij garanderen dat je bij DB-engineering heel veel
kan bijleren op korte tijd en dat over verschillende onderwerpen.

Contact
Spreekt deze vacature je aan, neem dan zeker contact op met ons. Stuur een mail met je CV en
motivatie naar karoline@db-engineering.be Je vindt ons ook terug op
http://www.db-engineering.be Neem daar alvast eens een kijkje.
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