VACATURE SYSTEMS ENGINEER
Jij bent iemand die onderzoekt, structuur brengt in processen en
projecten, denkt in systemen en toe is aan een nieuwe uitdaging.
Wij zijn een deskundig ingenieursbureau die het net even anders
wil doen dan de rest. Passen wij bij elkaar, denk je?
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Organiseren en structuren zit in jouw aard. Jij wordt enthousiast van complexe projecten. Je bent
communicatief vaardig, weet de juiste informatie boven tafel te krijgen en te borgen binnen projecten.
Daarnaast ken je de meerwaarde en mogelijkheden van Relatics.

DE WERKZAAMHEDEN BESTAAN UIT
Het uitwerken van projectinitiatieven tot klantgerichte ontwerpen;
Het uitvoeren en begeleiden van diverse analyses t.b.v. het functioneel specificeren;
Het opstellen van klanteis- en systeemeisspecifaties;
Het (assisteren bij het) opzetten van een Relatics omgeving;
Het adviseren van de opdrachtgevers m.b.t. civiele vraagstukken;
Het opstellen van verificatieplannen.
COMPETENTIES
Communicatie;
Proactief;
Zelfkennis;
Humor;
Karakter;

-

Lef;
Creativiteit;
Inlevingsvermogen;
Eerlijk;
Betrouwbaar.

DAARNAAST ZOU HET FANTASTISCH ZIJN ALS JE IN HET BEZIT BENT VAN
Een HBO achtergrond;
Een hands-on mentaliteit met uitstekende IT-skills;
Kennis van ontwikkelingen in het vakgebied en SE in het bijzonder;
Kennis en ervaring met SCB;
Kennis en ervaring met het opstellen van geïntegreerde contracten.
WAT WIJ BIEDEN
Wij bieden je een werkplek bij ons op kantoor in Rijswijk. Ons team bestaat uit jonge, dynamische personen die
willen ontwikkelen. Binnen ons team staat gezelligheid, eerlijkheid en respect hoog in het vaandel. Wij bieden je een
goed salaris en vullen deze maandelijkse beloning aan met passende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Pas jij binnen ons profiel en ben je geïnteresseerd in een functie bij Pro Infra?
Mail of upload jouw motivatie, waarin je aangeeft waarom jij binnen ons team
past. Wij nemen dan contact op met jou voor een kennismakingsgesprek.

Het beste resultaat door goede samenwerking

