Vacature
SQL Database Developer
(fulltime)

Costo Logistics Software is onderdeel van de
Costo group, de specialist in het
automatiseren van intern transport. Costo
Group heeft 3 locaties: Gorinchem, Porto
(Portugal en Tilburg, waar Costo Logistics
Software gevestigd is.
Onze collega’s creëren met veel plezier
slimme software om ieder uniek magazijn als
een geoliede machine te laten opereren. Ons
team zit vól kennis en ervaring op gebied van
e-commerce, logistieke dienstverlening,
productie & industrie en retail. Hierdoor
vinden wij op elk soort vraag een passend
antwoord, zodat onze klanten zorgeloos de
dagelijkse operatie kunnen laten
plaatsvinden.

Hoe ziet een dag van een Database Developer eruit?
Je gaat werken aan uitdagende, complexe projecten voor
verschillende klanten. Daarbij ben je verantwoordelijk voor
de gehele ontwikkelstraat, van architectuur tot uitvoering.
Samen met 15 andere collega’s, allemaal techneuten,
houd jij je bezig met het bouwen en/of onderhouden van
database software. De gemaakte software wordt
internationaal ingezet voor het automatiseren van
logistieke processen (bijv. track & trace, robots, opslag).

Ook zal jij aan de slag gaan met de volgende
werkzaamheden:
Je gaat je bezig houden met het ontwerpen en
ontwikkelen van MS SQL server databases, met T-SQL
als programmeer laag;
Je begeleidt projecten van A tot Z, je sluit aan bij
meetings met klanten en brengt de logistieke
processen in kaart en voert het project uit;
Je werkt aan high-end softwareoplossingen voor
optimalisatie van logistieke processen in magazijnen;
Je geeft sturing aan junior developers, en helpt waar
nodig.

Wie zoeken we?
Weet jij wat er “achter de schermen gebeurt”
als je op [enter] drukt bij het online shoppen?
Klik hier, we laten het je graag zien!

Een zorgvuldig persoon met Hbo werk- en denkniveau, en minimaal 3 jaar ervaring met MS SQL server of
gelijkwaardige databases.
Iemand die niet snel de hand omdraait voor complexe algoritmes en procedures schrijven in T-SQL.

Wat bieden wij?
Naast de inhoudelijk leuke en uitdagende baan bieden wij een dynamische werkomgeving met een informele en open sfeer.
Daarnaast bieden we goede arbeidsvoorwaarden. Dit bespreken we in ons gesprek, want voor ons is de juiste persoon dit
meer dan waard!
Ben jij degene die wij zoeken?

Solliciteer dan direct!

Of stuur een mail met je CV + korte motivatie naar sandra.brands@costo-group.com

