Familiebedrijf Peka Kroef B.V. is specialist in verse, gekoelde aardappelproducten. Peka Kroef is een
snelgroeiend en innovatief bedrijf met locaties in Odiliapeel, Asten en Venray. Onder onze eigen labels en
de huismerken van grote Europese Retailers werken circa 320 medewerkers aan een brede range van
aardappelproducten. Onder het label Peka Freshline leveren wij diverse aardappelproducten voor
Foodservice-bedrijven, zoals horeca en cateraars. Op beide markten is Peka Kroef marktleider. Momenteel
zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van:

Software Engineer

Servicegerichte professional met passie voor data
De functie
Ben jij op zoek naar een uitdagende en afwisselende functie in een dynamische IT-omgeving? Dan is deze functie iets
voor jou! Als Software Engineer bij Peka Kroef ben je verantwoordelijk voor het gehele proces van het omzetten van
wensen, problemen of vragen naar concrete software-oplossingen. Je bent betrokken bij het ontwerp en de ontwikkeling
van diverse bedrijfsapplicaties om specifieke problemen of behoeften van gebruikers aan te pakken. Vaak gebeurt dit op
basis van regie maar als de situatie hierom vraagt doe je dat zelf.
Je bent verantwoordelijk voor het beheer, de optimalisatie en integratie van de bedrijfsapplicaties en databronnen. Je
zorgt ervoor dat de informatie op tijd en betrouwbaar bij de gebruikers beschikbaar is. De focus voor IT bij Peka Kroef
komt steeds meer te liggen op de mogelijkheden van data. Jij weet hoe je databases kunt gebruiken om data te
transformeren naar informatie en hoe je die informatie kunt analyseren. Verder ondersteun je waar nodig de
gebruikersorganisatie bij het maken van analyses en rapportages en in het dagelijkse gebruik van Business Intelligence
tools.
Je staat er niet alleen voor maar je maakt als Software Engineer onderdeel uit van het snelgroeiende en ambitieuze IT
team, bestaande uit 10 personen.
De kandidaat
Je hebt minimaal een relevante IT-opleiding op Hbo-niveau en beschikt over een analytisch denkvermogen.
Communicatie met je teamleden, gebruikers en andere betrokkenen is een belangrijk aspect van je werk. Je hebt kennis
van de meest voorkomende programmeertalen en bent goed bekend met SQL. Daarnaast beschik je over uitstekende
Nederlandse én Engelse communicatie skills, ben je flexibel ingesteld en kun je zelfstandig en nauwkeurig werken.
Uiteraard ben je bovenmatig geïnteresseerd in het IT-vakgebied en ook bereid om je hier verder in te scholen. Je hebt
geen negen tot vijf mentaliteit en bent bereid om incidenteel buiten kantooruren te werken.
Ons aanbod
Wij bieden een interessante functie in een dynamische, vooruitstrevende en internationale georiënteerde onderneming
met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Je werkomgeving is enerverend en volop in ontwikkeling.
Interesse?
Stuur je duidelijke motivatie, vergezeld van een curriculum vitae per e-mail aan: jack.rademakers@pekakroef.com.
Nadere informatie is mogelijk via nummer 0413-279269 (Louis Hartjes, IT Manager). Voor overige info:
www.pekakroef.com

