Reniver is een snelgroeiende speler in de technologiesector gespecialiseerd in de ontwikkeling van op maat
gemaakte ICT-toepassingen en Industrial IoT projecten. Ons dynamisch team spitst zich toe op onderzoek,
innovatie en de ontwikkeling van hard- en software. Als bedrijf met sterke reputatie in gespecialiseerde
oplossingen hebben we een stevige Europese klantenbasis opgebouwd, waaronder Duracell, Niko, Shell,
Deutsche Bahn, Heidenhain en Meyn Foodprocessing. We zoeken medewerkers om ons team te Lier te komen
versterken.

C++ Software Developer
Reniver zoekt
Een enthousiaste, leergierige collega met een passie voor technologie en techniek. Je werkt mee aan het design en
ontwikkeling van microservices die onderdeel zijn van een innovatief “Industrie 4.0” communicatie platform.

Je werkomgeving
Het kantoor ligt in het pittoreske centrum van Lier en is goed bereikbaar via openbaar vervoer. Je komt terecht in
een informele werksfeer met een jong maar gedreven team. Je werkindeling bepaal je zelf en thuiswerk kan.

Jouw profiel
Ben jij de gedreven technologie enthousiasteling die:
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

Een hoger diploma informatica, elektronica-ICT of gelijkwaardig heeft
Goede kennis en ervaring heeft van C++ en kennis van C++11/14 features
Snel technische documenten en apis kan doorgronden
Een stevige basiskennis heeft van webservices, JSON en XML
Praktische kennis heeft van unit, integratie en acceptatie testen
Sterk is in IP-gebaseerde communicatietechnologieën
Zich zowel in Windows als in een Linux omgeving thuis voelt
Aan de slag kan met encryptie, certificaten en gebruikersbeheer
Een eerste ervaring heeft met OPC Unified Architecture of dit graag wil leren
Een eerste ervaring heeft met MQTT of dit graag wil leren

Dan nodigen we jou graag uit om te solliciteren.

Ons aanbod
➢
➢
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➢
➢

Een aanstelling met een voltijds contract
Een goede verloning, extra legale voordelen en groeimogelijkheden
Zelfstandig werken met flexibele tijdsindeling
Interessante projecten in een informele sfeer
Een ruim opleidingsbudget
Specialiseren in nieuwe technologieën

Jouw reactie
Ben je nieuwsgierig en enthousiast geworden van deze beschrijving?
Solliciteer dan direct door je motivatiebrief met CV door te sturen naar:

info@reniver.eu

+32 485 94.04.20

www.reniver.eu

