European Tyre Distributors B.V. (ETD) te Strijen zoekt voor onze groep bedrijven die een
aantal bandenmerken vertegenwoordigen op korte termijn een:
Ervaren (database) programmeur ( 40 uur )
Wat ga je doen?
Het eigen maken en verder ontwikkelen van het door ons zelf ontwikkelde pakket.
De vertaalslag maken van uitdagingen en wensen die spelen op de werkvloer naar te programmeren
tools om deze vragen het hoofd te bieden, alsmede het ontwikkelen van efficiëntie verhogende
programmatuur. Op de websites www.etd.nl en www.eventtyres.com vind je algemene informatie
over onze bedrijven.
Jouw profiel:
1. Je beschikt minimaal over HBO denk- en werkniveau
2. Je hebt een goede kennis van de volgende programmeertools
a. Visual Basic.NET
b. SQL server
c. PHP
d. Mysql
e. ASP.NET
f. JScript / VBScript
3. Je bezit de volgende vaardigheden m.b.t. programmatuur:
a. Boekhoudkundig
b. Logistiek
c. Orderverwerking inkomend en uitgaand
d. Office: Word, Excel
e. Datamining is een pré
4. Update en Database beheer
a. Werken in een non-productieomgeving voor wat development betreft
b. Werken in productieomgeving voor databeheer zoals
i. Consistentie data en daarvoor verantwoordelijk zijn
ii. Up to date houden data in samenwerken met collega’s
5. Je bent inventief en dat blijkt uit het volgende:
a. Je kunt meedenken in de organisatiestructuur en dit koppelen aan programmatuur
b. Zelfstandig werken en oplossingen verzinnen is je tweede natuur
Wat hebben we jou te bieden:





Een afwisselende baan bij een middelgrote multinational
Informele cultuur en enthousiaste collega’s
Na een inwerkperiode word je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het pakket en
overlegt rechtstreeks met de directie
Marktconforme salariëring en we zijn aangesloten bij de cao ‘Banden en wielen’

Heb je interesse?
Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met (Mw.) Beate Reedijk, HR-manager, via het
volgende e-mailadres: bareedijk@etd.nl. Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan de eisen,
stuur dan je motivatiebrief en CV naar genoemd e-mailadres.

