Project Ingenieur
Backbone
"An investment in knowledge, pays the best interest" Benjamin Franklin

Wie zijn wij
CORE
CORE is een team van innoverende ingenieurs die projecten rond efficiënt en duurzaam
energiegebruik ontwikkelen en ondersteunen tot hun realisatie.
Daarbij biedt CORE een vormingsplatform voor COREnauten dat de beroepsoriëntatie onderbouwt, de visie op duurzaamheid ontwikkelt en het coöperatief ICA-model van
ondernemen aanbrengt.
De beschikbare kennis en know-how, verkregen in de projecten, koppelen de COREnauten
doelbewust terug voor academische vorming.
Zij sensibiliseren door slimme communicatie studenten en hun omgeving voor de
invulling van coöperatief ondernemen en het belang van rationeel energiegebruik.

Profiel COREnaut
Binnen CORE ben je deel van een dynamisch team. Het is daarom ook belangrijk
dat je een echte teamspeler bent.
Je bent iemand die initiatief neemt en iemand die ondernemingszin toont.
Je bent bereid om je in te zetten in een coöperatie en volgens deze waarden te
ondernemen. Je vertegenwoordigt de missie en visie van CORE.

Jobinhoud
Ontwikkelen van een online applicatie voor rapportering en analyses van verbruiksdata.
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Uitdagingen
Overzichtige en leesbare code schrijven.
Een schaalbare applicatie maken die door leken onderhouden kan worden.

Ons aanbod
Backbone
De backbone bied de kans om als software ingenieur met de nieuwste technologieën op vlak
van cloud computing, data sciences, etc. te leren werken en je persoonlijke software en
sociale skills naar een hoger niveau te tillen.

CORE
De mogelijkheid om je binnen een duurzaam kader met een team van gedreven studenten
verder te ontwikkelen als ingenieur. Naast je technische competenties worden ook je
soft-skills aangescherpt. Dit alles binnen een netwerk van vennoten.

Competenties
Interesse in

Html, Css, JS, Python

Profiel ingenieur Backbone
- Master student industrieel ingenieur Ea / ICT
- Leergierig
- Probleemoplossend denken

- Perfectionist
- Kritisch

Solliciteren
Schrijf je in via deze site : http://innoverendondernemen.be/home/inschrijving/index.html
Hiervoor heb je een motivatiebrief nodig en een CV. Inschrijven kan tot 21
april. In de week ( 25/04 – 28/04 ) zal je gecontacteerd worden en mag je op
sollicitatiegesprek komen bij CORE. De eerste 2 weken van mei heb je dan ook een
sollicitatiegesprek met de coördinatoren van het postgraduaat.
In de tweede week van mei geven we je feedback over je sollicitatie.
Vragen over de functie of over CORE?
Stuur een mail naar steven.de.reymaeker@thinkcore.be
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