SERVACO nv te Wevelgem is een onafhankelijk, multidisciplinair en ISOgecertificeerd laboratorium dat een 110-tal medewerkers tewerkstelt. Wij spitsen
ons toe op verschillende vakgebieden: milieu, bouw, chemie, chromatografie,
leder, textiel en monstername.
Vanuit Wevelgem, Puurs en Hasselt werken wij voornamelijk voor zowel Vlaamse
als Waalse bedrijven. Via de klantspecifieke aanpak weten wij sinds 1973 een waardevolle expertise op te bouwen
en onze klanten diepgaand advies te geven.
Momenteel zijn we voor onze vestiging te WEVELGEM op zoek naar een communicatieve en betrokken (m/v):

DEVELOPMENT ENGINEER
Taken
•

Ontwikkeling van software op maat van het bedrijf

Profiel
•
•

•
•
•

U heeft een IT-achtergrond, ofwel door opleiding, ofwel door ervaring
U beschikt over volgende kennisgebieden :
- Wij ontwikkelen onze tools in Delphi, zowel de desktop-applicaties als de applicaties voor
mobiele platformen. U kan programmeren in Java? Of in C# of VB.NET? U hebt al een syntax
onder de knie? Dan bent u al een heel eind op weg om Delphi erbij te nemen!
- Pascal is niet de naam van uw buurman
- U droomt ervan bedrijfsapplicaties te ontwikkelen voor Windows, maar ook voor mobiele
platformen
- U hebt kennis van relationele databases zoals bv. Oracle, MySQL, SQLite, MSSQL, …
- U bent vertrouwd met termen als query, view, stored procedure, trigger, normalisatie
- Noties HTML en Javascript
U bent in staat om zelfstandig te werken
U kunt uzelf ontwikkelen in een (beperkt) team
U bent bereid om uzelf de technische kennis eigen te maken mbt de werking van een labo

Aanbod
Servaco nv biedt u een uitdagende en veelzijdige functie met verantwoordelijkheid, ruimte voor
initiatief en een motiverend salaris.
Geïnteresseerd?
Stuur dan uw cv met begeleidende brief naar Servaco nv, t.a.v. Dhr. Gregory Clarysse, Vlamingstraat 19,
8560 Wevelgem of per mail naar personeel02@servaco.be . Sollicitaties worden discreet behandeld.

