De Roeve (www.deroeve.com) levert industriële diensten voor de meest uiteenlopende sectoren en bestaat uit 7
divisies elk gespecialiseerd in een specifiek domein: Automation, Electrical, Industrial IT, Mechanical, lightScape,
Perdum en Access & Security.
De Roeve Industrial IT is actief op gebied van industriële informatica. Onze divisie ontwikkelt en installeert
applicaties die data van de shopfloor ontsluiten voor verder gebruik of die gegevens van bovenaf naar de shopfloor
brengen. ‘Industrie 4.0’ of ‘Smart factory’ zijn de buzzwords van het moment, maar De Roeve Industrial IT is hier
reeds 20 jaar in actief.
Optimalisatie van het productieapparaat, informatie beschikbaar maken, intelligentie toevoegen aan de klassieke
automatisatie. Dat zijn onze doelen.

Momenteel ligt er een nadruk op planning en MES integratie en in dat kader zijn we op zoek naar een Project
Engineer voor binnenlandse en buitenlandse opdrachten.

Projectingenieur Industriële Informatica
Jouw job




Je bijt je vast in de problematiek van planning, data integratie en smart factory oplossingen voor discrete
productieomgevingen
Je werkt mee in internationale projecten voor onze grote klanten (West-Europa)
Mits voldoende ervaring neem je na een inloopperiode mee de leiding en organisatie op van projecten in
dit domein

Jouw profiel









Als Projectingenieur Industriële Informatica ben je een master in de informatica, industriële
wetenschappen of een andere technische richting.
Je bent leergierig en gedreven, met een passie voor IT.
Je hebt sterke interesse voor, of kennis van .NET en SQL.
Je hebt kennis van of interesse in bedrijfsautomatisatie en optimalisatie van productieprocessen
Je kan zelfstandig werken en staat samen met je collega’s in voor de totale dienstverlening, service en
kwaliteit die wij onze klanten bieden.
Afwisselend werk en verantwoordelijkheid spreken je aan.
Een goed afgewerkt project en een tevreden klant geven je veel voldoening.
Naast het Nederlands, kan je je uitdrukken in het Frans en/of Engels. Kennis van Duits is een voordeel.

Ons aanbod
Je komt terecht in een boeiende firma en een financieel gezond bedrijf in volle groei!
 Een open en transparante bedrijfscultuur waar initiatief gestimuleerd wordt.
 Flexibele werkuren gecombineerd met 12 extra ADV-verlofdagen.
 Een aantrekkelijk salarispakket met bedrijfswagen, laptop en GSM.
 Hospitalisatieverzekering.
 Onze kantoren aan de rand van Lokeren zijn filevrij bereikbaar.

Bouw je mee aan ons succesverhaal?
Stuur een e-mail met jouw cv en motivatiebrief naar jobs@deroeve.com t.a.v. Tom Maddalena
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