Dankzij zijn wereldwijde activiteiten en zijn jarenlange marktervaring in het bedrukken van decoratief
papier en folie voor de meubel- en laminaatvloerindustrie, behoort Chiyoda Europa tot de
toonaangevende decordrukkerijen in de wereld.
Chiyoda Europa heeft een toegewijd team met grote technische kennis, levert een uitstekende kwaliteit
en heeft een toekomstgerichte visie. Creativiteit, proces innovatie, doorgedreven productontwikkeling
en doelgerichte marketing ondersteunen deze politiek. Hierdoor heeft Chiyoda een ruim en interessant
produktaanbod.
Wij zijn op zoek naar een:

IT medewerker (m/v)
Functieomschrijving
Bedrijfsactiviteiten worden beheerd en gestuurd door een sector specifiek ERP pakket. Je staat mede
in voor de support en verdere ontwikkeling in samenwerking met externe partijen.
Je zal ondersteunende softwareapplicaties ontwikkelen en aanpassen op basis van een analysedossier
en instaan voor de implementatie en opvolging.
Je zal een ondersteunende rol spelen bij het beheer en de optimalistatie van de
automatiseringsinfrastructuur, centrale informatiesystemen en gegevensverzamelingen, zodanig dat
een adequate beveiliging en continue beschikbaarheid van de informatiesystemen en databanken wordt
gewaarborgd.
Als teamlid van een kleine IT afdeling kom je in contact met een brede waaier van activiteiten.
Jouw Profiel/Competenties:
• Je hebt een bachelor- of masterdiploma op zak en blikt bij voorkeur terug op een eerste
relevante werkervaring.
• Je bent vlot in de dagelijkse communicatie zowel intern als extern, in het Nederlands en je weet
je uit de slag te trekken in het Engels.
• Je bent een oplossingsgerichte, analytisch persoon.
• Je bent een teamplayer, maar je kan ook zelfstandig werken.
• Je bent flexibel, stressbestendig en kan logisch redeneren
• Je haalt voldoening in het helpen van je collega’s en het creëren van meerwaarde.
• Je biedt daarnaast ook ondersteuning aan interne werknemers zodat onderbreking van
werkzaamheden beperkt worden.
Je Kennis
• Ontwikkelen van windows applicaties bij voorkeur NET, C#
• Kennis van SQL
• Client/Server Windows OS, Office, netwerkinfrastructuur, virtualisatie zijn je niet onbekend.
Ons aanbod
We bieden een voltijdse job, afwisselend en met ruimte voor autonomie en initiatief alsook een
motiverend loon aangepast aan je competenties.
Een gezellige werkomgeving in een dynamische team
Bij interesse stuur een motivatiebrief met bijhorende curriculum vitae. Indien u meer informatie wenst,
kunt u terecht bij Viviane Hermans, v.hermans@chiyoda.be - 0476/216848 – 089/610740.
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