Software Engineer
Wil jij in een leuk team werken aan innovatieve en uitdagende opdrachten van Convergence
en ken jij alle ins en outs van Java én Labview? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De Organisatie
In 2010 is Convergence gestart als spin-off van Universiteit Twente. Sindsdien heeft
Convergence zich gespecialiseerd in het maken van klantspecifieke meet- en regelsystemen
voor vloeistoffen en gassen. Een kleine greep uit ons assortiment:
-

Testsystemen voor membraanonderzoek
Branders voor het sealen van melkpakken
Gasdoseersystemen

Een team van 17 enthousiaste medewerkers zorgt ervoor dat er wereldwijd systemen
geleverd worden. Maar we zijn er nog niet, we willen de wereld veroveren met onze
systemen!
Als het aan komt op het ontwerpen en leveren van systemen, streeft Convergence een
Triple A status na: Accuraat, Automatisch en Awesome! Het gebruiksvriendelijke ontwerp in
combinatie met excellente producttraining en support dragen bij aan het creëren van
klantwaarde.

De functie
Met een jong team werk je aan het schrijven en verbeteren van software voor de systemen
die Convergence bouwt. Geen enkel systeem is hetzelfde, dat maakt jouw werk interessant!
Jouw eigen ideeën en kennis worden op prijs gesteld; iedereen leert van elkaar en samen
komen we tot een awesome resultaat.
In ruil voor jouw kennis en kunde krijg jij een toffe werkplek binnen een jong en dynamisch
bedrijf, een goed salaris en de beste bedrijfsuitjes!

Skills
Onze ideale collega:
-

Heeft een afgeronde HBO opleiding in de richting van Informatica of gelijkwaardig
door werkervaring.
Kent alle ins en outs van Java(FX) én Labview
Beheerst de Engelse taal
Is creatief en niet bang ideeën te delen
Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
Is – net als veel collega’s – dol op bier en frikandellen!

Join the team!
Kun jij een bijdrage leveren aan onze ‘Triple A’ missie en wil je samen met ons de wereld
veroveren? Stuur dan je CV met motivatie naar info@con-vergence.com.

www.con–vergence.com

