Sioux Embedded Systems N.V.
vacature

Starter Technische Software Engineer
Ben jij op zoek naar een functie als software engineer waar je techniek kan combineren
met professionele dienstverlening? Haal je graag het beste uit jezelf en wil je doorgroeien
tot een ervaren software specialist? Dat kan !
Sioux zoekt ambitieuze starters die hun eerste professionele ervaring als technische software
engineer op uitdagende projecten opdoen. In het Sioux Source Program begeleiden collega
Sioux experts jou, je komt diep in de materie en zal veel leren. Daarnaast investeert Sioux breed
in jouw opleiding met een persoonlijk opleidingsbudget van €6.000 per jaar. Je leert nieuwe
technologieën gebruiken waardoor jouw marktwaarde groeit en je nog meer een gevraagd
ingenieur wordt.
Ben jij de volgende Sioux collega ?
 met een diploma van ing., ir. of master niveau, behaald met een mooi eindresultaat
 met een passie voor techniek en software ontwikkeling
 met een eerste ervaring in technische software ontwikkeling in C, C++ of C#
 je communiceert zowel in het Nederlands als het Engels
Sioux cultuur
Naast de inhoud van het werk vind je de bedrijfscultuur een belangrijk criterium.
 je komt het best tot je recht in een bedrijf waar technische software de core competentie
is, een bedrijf waar je collega's dezelfde taal spreken en belangrijke kennisbronnen zijn
 je vindt het belangrijk dat je als mens wordt gerespecteerd en dat winst niet alleen de
rode draad vormt in het bedrijf
 je bent bereid om net dat stapje meer te zetten in een omgeving waar je ondersteund en
gewaardeerd wordt door je collega's
 je hecht veel belang aan de mogelijkheden om jezelf persoonlijk en professioneel te
ontwikkelen
Plezier tijdens en na het werk vinden we belangrijk. Naast een goede en betrokken sfeer binnen
het bedrijf en team, bieden we ook leuke uitjes. Denk hierbij aan gezellige dagjes weg met jou,
je familie en collega’s. Van zomerkarten tot overnachten in de Ardennen en gezellig
barbecueën.
Sioux biedt jou…
 een contract van onbepaalde duur
 een marktconform salaris met extralegale voordelen (bedrijfswagen met tankkaart,
groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, onkostenvergoeding, maaltijdcheques,…)
 persoonlijke begeleiding en ondersteuning, jaarlijkse evaluatie
 een royaal persoonlijk opleidingsbudget van €6.000 per jaar
 aangename werksfeer en uitdagende job-inhoud
 leuke socials en activiteiten met de collega’s
 doorgroeimogelijkheden

Solliciteren
Wil jij bij Sioux jouw professionele loopbaan starten als Technische Software Engineer ?
Wil jij werken aan de ontwikkeling van technische software (embedded, cloud, IoT, AI) voor
complexe hightech producten in het domein van consumenten elektronica,
telecommunicatie, automotive of machinebouw?
Lees alvast de succesverhalen van zij die jou voorgingen en kom met ons in contact om de
mogelijkheden in jouw regio (Antwerpen, Gent, Leuven, Herentals of Brugge) te bespreken,
of stuur jouw CV naar jobs@sioux.eu.
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