Job profile

Functie

Senior Software Ontwikkelaar

Locatie

Europa / Nederland / Breda

Activiteit

Mechanische Machine bouw

Referentie

I4L-JOB-PROFILE-SDE

Type contract

40 uur pw.

Inno4Life is een groeiende organisatie, gevestigd in Breda. Ons bedrijf ontwikkelt en produceert
verpakkingsmachines. Daarnaast bieden wij services, systeem integratie, systeem optimalisatie oplossingen en
onafhankelijk advies en expertise binnen de farmaceutische en biotech industrie. Inno4Life heeft een
gerespecteerd klanten bestand binnen en buiten Nederland en heeft een solide partner netwerk opgebouwd.
Vanwege uitbreiding van onze activiteiten , zijn wij op zoek naar senior service monteur die zich aangetrokken
voelt tot een organisatie in ontwikkeling die internationaal actief is in de farmaceutische- en biotech industrie.
Inno4Life is op zoek naar talentvolle technische professionals, die een uitdaging zien in het realiseren van creatieve
en effectieve oplossingen voor onze veeleisende klanten. De focus van de werkzaamheden ligt op de ontwikkeling
en productie van nieuwe hoogwaardige machines, processen en services voor onze klanten.
Tegelijkertijd werken we aan de optimalisatie van onze interne organisatorische processen, en het borgen van
kwaliteitsnormen. Onze informele bedrijfscultuur kenmerkt zich door universele waarden als: integriteit;
vertrouwen; respect en betrokkenheid. Ben jij de doorzetter, de creatieveling en gepassioneerde, resultaat
gerichte professional die het verschil kan maken?
Profiel:
Als senior software ontwikkelaar concentreer je op het ontwerp en de uitvoering van programma's voor nieuwe
machines of onderdelen van machines, in overeenstemming met de functionele eisen en specificaties van onze
klanten. Je geeft advies geven en ondersteuning aan het installatie en testteam, de klant en geeft training aan
servicemonteurs en eindgebruikers, (klanten), bij het gebruik van de nieuwe software van de apparatuur. Je plant
en budgetteert voor de eigen software ontwikkelingsactiviteiten en verleent ondersteuning aan het project
management team met risico analyses, advies over kosten calculaties. Daarnaast stel verbetering voor op
bestaande toepassingen. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van ontwerp-documentatie voor de software
systemen draagt bij aan de ontwikkeling van efficiënte processen voor gestandaardiseerde software ontwikkeling
activiteiten.
Kennis en kunde:
Als senior softwareontwikkelaar heb je 4 + jaar ervaring in de farmaceutische- of Life Science-industrie. Een
bacheloropleiding is een minimumvereiste. Je hebt een gedegen kennis van PLC programmatuur (ladder logic)
Siemens en/of bij voorkeur Allen Bradley. En Servo-controlesystemen, HMI en SCADA systeemontwikkeling, bus
systems, Profibus, Ethernet, LAN kennis is een must, SQL kennis is een pré. Zakelijk inzicht, creativiteit,
nauwkeurigheid, goede communicatievaardigheden en skills voor het plannen en organiseren van taken zijn een
sterk voordeel. Als je daarnaast als een prettige en solide team leider en team player wordt beschouwd, dan is dat
een plus. De voertaal intern is voor 80% Nederlands, het zakelijke Internationale contact is veelal in het Engels.
Opleidingsniveau: Minimaal HBO
Ervaringsniveau: +4 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
Talen: Nederlands en Engels.
Bezoek Inno4Life.com voor aanvullende informatie en contact gegevens.
Je sollicitatie kun je inclusief je motivatie en CV mailen naar jobs@Inno4Life.com
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

www.Inno4Life.com
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