
 

 

SOFTWARE INGENIEUR C++  

Van de Wiele is sinds jaar en dag marktleider in het ontwikkelen, bouwen en installeren van 

hoogtechnologische, innovatieve tapijt- en fluweelweefmachines.  

Om ons R&D-team verder te versterken zijn wij momenteel op zoek naar een software 

ingenieur C++ (M/V). 

 

JOUW FUNCTIE 

Als C++ developer kom je terecht in een team van meer dan 10 ontwikkelaars. Je werkt na 
heel korte tijd reeds actief mee aan de ontwikkeling van innovatieve softwareapplicaties.  

Jouw specialiteit wordt de schermbediening (GUI) en de visualisatiesoftware van de nieuwste 
machines, waarbij de toenemende machinemogelijkheden maximaal ondersteund worden. Je 
zorgt dat de software die op machines en bij klanten wordt geïnstalleerd correct afgestemd 
wordt op de noden van de gebruiker.  

Je programmeert in een object georiënteerde programmeeromgeving (vooral C++) waarbij 
actief gebruik gemaakt wordt van beschikbare tools en bibliotheken (Qt, OpenGL, …). 

 

JOUW PROFIEL 

 Je bent in het bezit van een masterdiploma Computerwetenschappen, Informatica of 

Elektronica of je bent gelijkwaardig door ervaring. Wij staan open voor zowel 

schoolverlaters als mensen met ervaring. 

 Je hebt uitgesproken interesse in object georiënteerd programmeren, 

softwareprotocollen, computertechnologie, operating systemen, mobiele 

toepassingen, IoT … 

 Je hebt bij voorkeur reeds ervaring opgedaan met Linux, C++, 3D graphics, Qt 

Framework. 

 Je beschikt over een creatieve en innovatieve geest en bent leergierig 

 Je beschikt over de nodige zelfstandigheid, maar ook in teamverband kan je vlot en 

constructief samenwerken 

 Je hebt oog voor de noden van de gebruiker en probeert maximaal in te spelen op 

nieuwe ideeën en voorstellen 

 Je werkt steeds met het oog op betrouwbaarheid en onderhoudsvriendelijkheid 

 

  



 

 

ONS AANBOD 

 Een job in een internationaal, gezond bedrijf met de slagkracht van een grote 

onderneming en de dynamiek en flexibiliteit van een familiaal bedrijf. 

 Een stimulerende omgeving waarin je nauw samenwerkt met andere internationale 

R&D-afdelingen, alsook met gerenommeerde researchcentra. 

 Je krijgt de mogelijkheid om zowel zelfstandig als in team te werken aan uitdagende 

projecten. 

 Je krijgt inspraak bij de uitvoering van de diverse toepassingen, waarbij eigen inbreng 

en nieuwe inzichten sterk gewaardeerd worden. 

 Je krijgt de kans om te groeien met behulp van een goed begeleide inwerkingsperiode 

aangevuld met uitgebreide interne en externe opleidingsmogelijkheden. 

 We bieden jou een motiverende verloning conform jouw functie en profiel. Bij ons 

krijg je de kans om in te stappen in een cafetariaplan, waarbij je zelf jouw pakket aan 

extralegale voordelen kan samenstellen (o.a. bedrijfswagen met tankkaart) 

 Ten slotte geniet je van glijdende uren en een gezinsvriendelijke verlofregeling met 

38 verlofdagen. 

 


