Auto-ID Solution Integrator
PHI DATA N.V., met hoofdzetel te Wemmel, is een Belgische organisatie - met diverse vestigingen
in de BeLux.
In het tijdperk van digitale business transformatie en IoT realiseert PHI DATA als Auto-ID solution
integrator diverse productiviteitsoplossingen t.b.v. de gehele supply chain, alsook andere
bedrijfsprocessen. Bij deze oplossingen maken we steeds gebruik van krachtige en innovatieve
technologieën zoals barcode, RFID, real time locating systems, condition monitoring, mobile
computing, industrial-grade label printing, enz. Gebruiksvriendelijke softwareoplossingen zoals
warehouse management, proof of delivery, asset inventory, personnel & patient safety, compliance
labelling handelen de transacties, alerts en rapportage feilloos af. Door het hanteren van hoge
kwaliteitsnormen en een klantgerichte service bekleedt PHI DATA al meer dan 35 jaar een
vooraanstaande positie binnen de sector.
Onze ontwikkelingsafdeling staat in voor het leveren van kant en klare software-oplossingen
gebaseerd op deze Auto-ID- technologieën. Ook al spelen onze projecten zich meestal af in de
supply chain, toch zijn de projecten zeer gevarieerd en hebben wij klanten in alle mogelijke sectoren
(productie, distributielogistiek, ziekenhuizen, nutsbedrijven, overheid, warehousing, enz.).

Word jij onze nieuwe

CONSULTANT / PROJECT LEADER SOFTWARE SOLUTIONS (m/v)?
Activiteiten
Van de Consultant / Project Leader verwachten we dat hij/zij zowel in een beperkt team als
zelfstandig kleinere tot middelgrote projecten tot een goed einde brengt voor onze klanten.
De consultants / projectleiders software zijn sleutelfiguren binnen onze organisatie en kunnen
instaan voor de volgende taken:







Pre-sales ondersteuning
Opmaak van offertes (zowel voor nieuwe projecten als uitbreidingen van bestaande
systemen)
Functionele analyse
Conceptie van de architectuur en van de applicaties
Projectleiding incl. oplevering
Eventueel een gedeelte van de softwareontwikkeling en/of rapportering

Het werk gebeurt grotendeels in onze eigen kantoren (Wemmel), met mogelijkheid tot thuiswerk en
gedeeltelijk bij de klanten zelf voor de project- en analysevergaderingen, installatie, testen en
ingebruikname van de systemen.

Vereiste competenties









Ervaring in projectleiding (in ICT of automatisering)
Ervaring in contact met externe klanten
Ervaring in “supply chain” processen eventueel met toepassing van Auto ID / Mobile
computing
Ervaring in gebruik en/of design van databases (B.I. is een pluspunt)
Teamspirit doch zelfstandig t.a.v. projectleiding
Resultaatgericht, initiatiefrijk, kwaliteit- en kostenbewust
Klantgericht, communicatief, professioneel
Stressbestendig

Auto-ID Solution Integrator
Ontwikkelingsomgeving
Een belangrijk deel van onze softwareontwikkelingen voor onze klanten gebeurt voor gebruik op
industriële mobile terminals, waar tot op vandaag Android het meest gebruikte platform is. Voor de
backoffice toepassingen, gebruiken we vooral de Windows tools, zoals c#, IIS en SQL server.

Vereiste technische kennis
Naast de algemene competenties, is enige programmatie-ervaring eveneens vereist, liefst in één of
meerdere van de volgende domeinen:

Android Studio

MS ASP.NET MVC

.NET C#

MS SQL server (SQL)

Webservices (SOAP / RestAPI)

Tomcat of IIS

Talenkennis
Aangezien wij projecten over België en omliggende landen uitvoeren, is een praktische kennis
vereist van:
 Nederlands
 Frans
 Engels

Wat bieden wij?






Een baan met afwisseling en uitdagingen in een vooraanstaand ICT bedrijf
Een stabiele en financieel gezonde organisatie in de top van het segment
Een technologisch sterk ontwikkelende markt en dito oplossingsmix
Een dynamische en informele werksfeer
Een competitief salaris aangevuld met wagen en extralegale voordelen

Interesse?
Stuur je CV en motivatie via email naar ls@phidata.be of bel Luc Snellings voor meer informatie of
een afspraak op het nummer 02/456 91 84. Bezoek ook onze website: www.phidata.be.

