
 

 

EEN CLOUD ENGINEER DIE 
DE WERELD EEN STUKJE 
‘SMARTER’ MAAKT 
Ga jij oplossingen bouwen voor het Energie domein? 
 
@ ICT AUTOMATISERING, EINDHOVEN 

 

Het automatiseren van een complex proces tot 
een werkend systeem is één. Maar hoe creëer je 
een ICT-oplossing die veel meer oplevert? Hoe 
zorg je voor meer snelheid? Meer gemak? Meer 
duurzaamheid? Dát is pas een uitdaging. 
ICT Group gaat die uitdaging graag aan. Want 
hoe ingewikkelder het project, hoe 
enthousiaster zij worden. En hoe ambitieuzer 
de doelstelling, hoe meer zij hun grenzen 
verleggen. Dát is wat ICT Automatisering drijft. 
Zij zijn dan ook al bijna 40 jaar succesvol in 
technologische en industriële markten. 
Met meer dan 1000 professionals helpen ze 
bedrijven, producten en projecten verder met 
slimme, innovatieve, integrale en vooral 
uitdagende ICT-oplossingen. 
 

“Met mijn passie voor techniek 
en duurzaamheid help ik 
klanten” 

WAAROM BEN JIJ NODIG? 
ICT Automatisering is aan het uitbreiden en  
daarom op zoek naar een Cloud Engineer die 
klantspecifieke oplossingen wil bouwen 
binnen de Business Unit Energy. Deze Business 
Unit werkt bijvoorbeeld aan een Smart Energy 
Service Platform en Smart Grid oplossingen. 
 

WAT GA JE DOEN?  
Als Cloud Engineer ga je je ontwikkelen in het 
bouwen van cloud (Microsoft) gebaseerde 
backoffice systemen voor het energie domein. 
Je ontwerpt, ontwikkelt, valideert, test en 
documenteert softwarespecificaties. Je begint 
spelenderwijs met het analyseren van 
problemen om wegwijs te worden binnen de 
projecten. Als Cloud Engineer heb je te maken 
met projecten voor klanten en kan het 
voorkomen dat je met de klant praat. Mede 
omdat er scrum gewerkt wordt, zit je dichter 
bij de klant. Je bepaalt je eigen leercurve en 
geeft zelf aan wanneer je klaar bent voor dit 
soort stappen. 

 WHAT’S IN IT FOR YOU? 
 Je komt te werken bij de Nederlandse 

marktleider en innovatieve voorloper in 
technologische oplossingen en diensten 
voor de industrie. Dit doen zij in cruciale 
sectoren als logistiek, automotive, industriële 
automatisering, machines en systemen, 
healthcare en energie.  

 Je kan deelnemen aan stimulerende 
projecten waarin je een bijdrage kan leveren 
aan strategische oplossingen. Klik hier om 
de IT oplossingen van ICT Automatisering 
voor duurzame energie te bekijken. 
 

HET PAPIERTJE 
Je beschikt over een HBO of WO opleiding in 
een software gerelateerde studierichting.  
Je bent tenminste bekend met 1 object 
georiënteerde programmeertaal (bij voorkeur 
c#/.net). 
 
JOUW PROFIEL 
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https://youtu.be/eMKFFEwwA0U


 

 

 
  

“Ik kijk er niet raar van op dat er 
in de kamer naast mij 
energieketels of laadpalen uit 
elkaar worden gehaald” 

Hoe ziet jouw werkdag eruit? 

 Je bent ruwweg 50% van je tijd bezig met 
programmeren en vul je de rest van je tijd 
met taken als analyseren, valideren en 
testen.  

 Bij ICT geldt: ‘You build it, you own it’! Er 
komen daardoor een aantal beheertaken 
kijken bij je functie.  

 Er wordt Scrum gewerkt en daardoor doe je 
mee aan de daily stand-up, de retrospective 
en de sprint review. 

 

 HOEFT NIET, WEL HANDIG. 
Als je kennis hebt over deze onderwerpen is 
dat zeker een plus! 
 
 Cloud (Microsoft) 
 Azure 
 Energy 

 

IT TRAINEESHIP OF THE 
YEAR 

 
 
Procam’s TalentWings® Academy is al twee jaar op 
rij uitgeroepen tot IT Traineeship of the Year 
Memory Group, 2015 – 2016 
 

OVER PROCAM EN DE 
TALENTWINGS®ACADEMY 
Klaar voor een vliegende start in de IT? 
We verwelkomen je graag bij onze 
community. Ben je enthousiast over deze 
functie en kun jij via Procam aan de slag bij 
deze opdrachtgever? Gefeliciteerd! Je carrière 
is nu echt begonnen. Voor een vliegende 
carrièrestart en het optimaal benutten van 
jouw talent, profiteer je van uitdagende 
trainingen, workshops, kennissessies en 
intensieve begeleiding in onze tweejarige 
TalentWings Academy. Procam heeft 
bovendien bij meer dan veertig organisaties 
gave IT-startersbanen openstaan. Grote kans 
dat hier meer functies bij zitten die bij jou 
passen. Neem contact met ons op en wij gaan 
samen met jou aan de slag voor een carrière 
waarin jij je gelukkig en geïnspireerd voelt. 

 

https://procam.nl/talentwings/

