SAMEN STERK in MENSENWERK
W.A. Schuurman Beheer bv is de houdstermaatschappij van 4 dochterondernemingen met vestigingen
in Alkmaar, Apeldoorn, Breda, Drachten, Enschede, Helmond, Roermond en Rotterdam.
De ondernemingen zijn actief op het gebied van advisering en verkoop van elektrotechnische materialen,
consumentenelektronica, keukens en energieopslagsystemen. Een van de belangrijkste taken van onze organisatie
is het zorgen voor een juiste advisering en een optimale leveringsprestatie. Om dit te behalen werken wij met een
team van gemotiveerde medewerkers die er dagelijks voor zorgt dat de klant naar tevredenheid wordt geholpen.

Ter versterking van onze ICT afdeling zijn wij op zoek naar een:

Programmeur (commercial logistic control)
Uw profiel:
•
•
•
•
•
•

HBO-denk- en werkniveau,
Teamplayer;
Stressbestendigheid en goede contactuele eigenschappen;
Ervaring met geautomatiseerde gegevensverwerking;
Kennis van elektrotechniek;
Klantgerichte, commerciële en flexibele instelling.

Functie-eisen

Pre:

•
•
•
•

Programmeren van applicaties in een ERP omgeving
Kennis van en ervaring met Ingres ABF/4GL
Ervaring als Ingres DBA
Kennis van en ervaring met Unix (Solaris)

•
•
•
•
•

Kennis
Kennis
Kennis
Kennis
Kennis

van
van
van
van
van

MCL Software
MS SQL Server
Visual Basic
Bartender software
PCL (Printer Command Language)

Wij bieden u:

• Een prettige werksfeer in een informele organisatie met 170 medewerk(st)ers;
• Een functie waarin u alle ruimte krijgt om uw initiatief en capaciteiten verder te ontwikkelen;
• Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder een winstdelings-regeling).

Mocht u naar aanleiding van deze advertentie willen reageren dan verzoeken wij u de schriftelijke sollicitatie
voorzien van uw c.v. voor 1 april 2019 te richten aan W.A. Schuurman Beheer B.V., t.a.v. de afdeling personeelszaken,
Postbus 109, 1800 AC  Alkmaar of per e-mail naar de heer Herman Mol, e-mailadres: hmol@schuurman.nl.
Wenst u vooraf nadere informatie dan kunt u contact opnemen met de heer Gary Britton
(te bereiken onder telefoonnummer 072-5412388).

Fluorietweg 29
1812 RR  Alkmaar
Tel. (072) 541 23 00
www.schuurman.nl

