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Periskal Group in WUUSTWEZEL zoekt  

1. C++ Developer 

Vast contract met extralegale voordelen en een aantrekkelijk loon pakket. 

1.1.  Functieomschri jving 

In een team van programmeurs ben je samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het 

onderhoud van allerlei scheepsgerelateerde software. Je rapporteert rechtstreeks aan de IT 

manager. 

 

Over de Periskal Group 

Periskal Group is Europees marktleider in navigatiesoftware voor de binnenscheepvaart, visserij, 

kustvaart en pleziervaart. Het bedrijf heeft eigen vestigingen in België, Nederland en Roemenië en 

beschikt over een uitgebreid distributienetwerk. Periskal staat eveneens borg voor meer dan 25 jaar 

ervaring in navigatie technologie, elektronische kaartproductie en River Information Services. 

Periskal ontwikkelt op GPS en Radar gebaseerde navigatie technologie voor zowel maritieme als 

binnenvaart schepen. Als groeiende onderneming zijn wij op zoek naar een creatieve en dynamische 

medewerker om ons IT team in het hoofdkantoor in Wuustwezel te versterken. 

1.2.  Profiel  

 Minimaal 2 jaar relevante werkervaring 
 In het bezit van een IT gerelateerde diploma in het hoger onderwijs . 
 Een grondige kennis van Borland en/of Embarcadero  
 Verder is de basis kennis van C++ onontbeerlijk. 
 Je kan zelfstandig en nauwgezet werken en bent bovenal een team player 
 Een goede talenkennis van het Nederlands en het Engels is belangrijk. 

1.2.1.  Job gerelateerde competenties  

 Toepassingen koppelen aan bestaande / op te bouwen web services 
 Zelfstandige werker met een probleem oplossende instelling. 
 Eén van de volgende databases aanspreken: (Ms SQL Server / DBISAM / MySQL / Postgres)  
 Programmeren in C++ / Delphi 

1.2.2.  Vereiste studies ( één van de volgende)  

 Prof. bach. Toegepaste informatica  
 +3 Jaar ervaring in het programmeren van C++ / Dephi 
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1.2.3.  Talenkennis 

 Engels (goed)  
 Nederlands (zeer goed)  

1.2.4.  Werkervaring 

Geen ervaring vereist wanneer in het bezit van één van de bovenstaande vereisten zoals beschreven 

in sectie 1.2.2 

1.2.5.  Contract 

 Vaste Job 
 Voltijds  

1.2.6.  Plaats tewerkstelling 

2990 WUUSTWEZEL  

1.3.  Aanbod 

 Een gevarieerde job waarin je je vaardigheden verder kan ontplooien en verder toepassen in 
de praktijk. 

 Een voltijds contract van onbepaalde duur, met een aantrekkelijk salaris aangevuld met extra 
legale voordelen. 

 Een gezellige sfeer bij een goed team welke je direct op de been helpt. 


