Ev e r y t h i n g u n d e r c o n t ro l

Gezocht: Junior Software Engineers
Delem is een technologisch hoogwaardig
Nederlands bedrijf, opgericht in 1976.
Delem is wereldwijd marktleider in het ontwikkelen en produceren van besturingen voor kantbanken, ook wel plooibanken genoemd.
Onze klanten zijn de machinefabrikanten die de
plaatwerkproducenten bedienen.

Software Engineer

Delem opereert met circa 50 medewerkers,
waarvan zo’n 20 software ontwikkelaars, vanuit
Eindhoven. Hier ontwikkelen en assembleren we
onze besturingen en bijbehorende werkvoorbereidingssoftware voor desktop.
Inmiddels heeft Delem al ruim 100.000
besturingen geproduceerd.

• Bachelor/Master in de informatica of Master in de
industriële wetenschappen: electronica-ICT
• Ervaring met C++ of een andere objectgeoriënteerde
taal
• Kennis van objectgeoriënteerd ontwerp en ontwikkeling
• Ambitie en een positieve werkhouding
• Ervaring met 3D visualisatie (OpenGL) en/of animatie is
een pré
• Ervaring met UML en/of Python is een pré
• Goede kennis van wiskunde en algoritmiek is een pré

Met de op de besturing geïnstalleerde
besturingssoftware kan men programma’s
beheren, producten en gereedschappen tekenen
in 2D en 3D, buigvolgordes optimaliseren en
vervolgens de assen van de machine aansturen.
Het buigproces wordt volledig gevisualiseerd en
gesimuleerd. Om dit mogelijk te maken gebruiken
we graphics, physics, animatie en artificial
intelligence technieken.

• Je ontwikkelt software voor de kantbankbesturing in ons
team van software ontwikkelaars
• Je analyseert, ontwerpt, ontwikkelt en test oplossingen
in C++
Vereisten

Junior
Junior Software Engineers worden gedurende een jaar als
trainee ingezet in het software ontwikkelproces. Wij geven
je de ruimte om te groeien. Een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, een sterk probleemoplossend vermogen en
een grote mate van zelfstandig werken worden ten zeerste
gewaardeerd.
www.delem.com/career

NB: Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt
niet op prijs gesteld

Indien je belangstelling hebt voor ons bedrijf, kun je je sollicitatiebrief
met cv richten aan:
Delem B.V.
T.a.v. Marie-Louise Janssen, HR Manager
Luchthavenweg 42, 5657 EB Eindhoven
of per e-mail: marie-louise. janssen@delem.com
www.delem.com

