
TAKING
THE FAST
LANE

JOUW FUNCTIE
Als Software Engineer staat het programmeren in Java SE centraal in 
jouw job. Dat doe je in het kader van software implementatieprojecten 
voor onze klanten, change requests, tweede lijn support, of 
productontwikkeling. Kansen te over om op verschillende domeinen 
ervaring op te doen.

Je takenpakket bestaat hoofdzakelijk uit:

 Je programmeert, test en onderhoudt software-informatie-
systemen vertrekkende van het ‘Objective’ platform, via een Agile 
software development methodologie.

 Je vertaalt de algoritmes en technische specifi caties opgesteld 
door de Technical Lead in computercode, documenteert de code, 
en test deze op haar goede werking.

 Werk je op de Projectafdeling, dan assisteer je ook het transitieteam 
bij de installatie en ingebruikname van de software bij klanten.

 Je onderzoekt problemen aangebracht door klanten, en komt 
tussen om slechte werkingen van de software op te lossen.

JOUW PROFIEL
 Je bent een Master of Bachelor in ICT (Computerwetenschappen, 
Industrieel Ingenieur ICT of (Toegepaste) Informatica),  in 
Elektronica of Automatisering, met relevante ervaring in object 
oriented development. 

 Je werkt nauwkeurig en resultaatgericht: je gaat voor je doel, tot 
het helemaal goed zit. Je bent leergierig, en een teamplayer. Je 
kan vlot communiceren met onze klanten. Ervaring in productie- 
en logistieke omgevingen is een pluspunt.

ONS AANBOD
 We starten met twee maanden intensieve en boeiende training 
in OO, Java, ons eigen ontwikkelplatform Objective, en ten slotte 
de basis van onze Objective-softwaresuite. Vervolgens word je op 
je eigen afdeling verder gecoacht. Nadien bekijken we samen je 
verdere groeipad in het bedrijf, naargelang je skills en interesses. 
We zorgen ervoor dat je in onze verschillende afdelingen ervaring 
kan opdoen. Er zijn diverse ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden. 

 Je werkt mee aan uitdagende projecten bij nationale en 
internationale klanten. Door korte trips naar klanten in binnen- 
en buitenland hou je voeling met het praktisch gebruik van jouw 
software.

 Je mag rekenen op een marktconform loonpakket, met een 
fi rmawagen en tal van extralegale voordelen (groeps- & 
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, bonusplan, etc.).

 Met kantoren in Wichelen (Oost-Vlaanderen, op zo’n 20 min van 
Gent/Sint-Niklaas/Ninove) en Roeselare (West-Vlaanderen) 
bieden we een vlot bereikbare basiswerkplek. 

 
INTERESSE
Geïnteresseerd om met ons mee te groeien? Stuur dan je CV naar 
hrm@objt.com. 

Voor meer info bel 0032 (0)52 43 20 80 of surf naar www.objt.com 

Objective International biedt standaard softwareoplossingen 
voor de optimalisatie van productie (Manufacturing Execution 
System), logistieke operaties (Warehouse Management System) 
en personeelsmanagement (WorkForce Management).  
Objective International is vandaag een vooraanstaande Euro-
pese Supply Chain Execution aanbieder binnen de maak-, de 
semiprocesindustrie, in groothandel en distributie. 

Wereldwijd tevreden klanten
Meer dan 250 referenties wereldwijd doen beroep op de 
Objective-softwaresuite om hun productie en logistiek effi ciënter 
aan te sturen. 

Snel, slim en innovatief
De Objective-medewerkers focussen op de toegevoegde waarde 
voor hun klanten. Zij leveren meer dan software oplossingen. 
Objective staat garant voor een snelle ROI door slimme 
oplossingen en een innovatieve aanpak. 

Gezien het toenemend aantal projecten voor KMO’s en grote 
 bedrijven in binnen- en buitenland kent Objective een continue 
groei. In dit kader zoeken we voor vast dienstverband:
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