Application Engineer Senior

Function type:

Vast

Location:

Anderlecht

Duration:

Long term

Reference:

202108676

Description:
Wij zoeken in de eerste plaats naar kandidaten met het ‘Anankei DNA’. Dit zijn gemotiveerde kandidaten met
een positieve ingesteldheid en ‘can do’ mentaliteit. Dream IT, Trust IT, Go for IT: dit is wie we zijn.
Dream IT: Hoog mikken: het zit in onze genen. Ambitie uitstralen. Elke dag dromen over wat de volgende dag
kan brengen.
Trust it: Er loopt bij anankei een pak talent rond. Daarom vertrouwen wij er altijd op dat alles goed komt.
Talentvolle collega's die elkaar vertrouwen dat is een garantie op succes.
Go for IT: Wij hebben het liever over uitdagingen dan over problemen. Wij zoeken en vinden oplossingen, ook
als die niet voor de hand liggen. Wij gaan ervoor.
Wie dit DNA met ons deelt, past 100% bij ons.
Voor onze klant uit Anderlecht zijn we op zoek naar een Senior Application Engineer
Jouw hoofdaken :
- Onderhouden en ontwikkelen van producten + hoogtechnologische expertise afleveren
- Ernaar streven om om expertise te vergaren binnen het domein waar de klant zich in begeeft
- Technische analyses en haalbaarheid studies uitzoeken
- Meewerken aan offerte opmaak en service overeenkomsten
- Opmaken en presenteren van demonstraties en seminars
- Het voortouw nemen in de implementatie van meerdere applicatieoplossingen bij de eindklanten
- Implementeren van specifieke, high-level elementen van de eindproducten
- Klantensupport bieden bij de implementatie en gebruik van de producten
- Opleiding geven en consultancy diensten bieden aan klanten
- Support en ontwikkeling garanderen op eigen ontwikkelde codering

Requirements:
Jouw background :
- Je hebt een universiteitsdiploma of gelijkwaardig door ervaring binnen Computerwetenschappen of Engineering
- Doorgedreven ervaring in software implementaties
- Software development
- Achtergrond in project management of gerelateerde ervaring
- Kennis van Oracle & Microsoft databases
- Web technologie kennis
- Je hebt een sterk analytisch vermogen en een probleemoplossende mentaliteit
- Je bent gedreven door resultaat
- Je neemt vlot initiatief + teamplayer

- Je kan planmatig werken
- Deadlines schrikken jouw niet af
Jouw Technische skills :
- C#
- .Net
- Framework
- ASP.NET
- WCF
- Windows
- TFS
- Devops
- SQL Server
- Oracle
Talen :
- Je bent tweetalig Nederlands en Frans (must haves)
- Engels (pluspunt)
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