
Jobstudent  Azure & SQL gevraagd, 
Corda Campus, Hammer-IMS

 

Flexibele uren, kan direct beginnen

Hammer-IMS  zoekt  een  jobstudent  voor  het  verbeteren  en  migreren  van  een
Microsoft  Access  database  naar  een  future-proof  Azure  omgeving.   We  zoeken
iemand voor 40 voltijdse dagen, eventueel uit te spreiden over een periode van
maximum  4  maanden.  Er  kunnen  afspraken  gemaakt  worden  rond  gedeeltelijk
thuiswerk indien de COVID-pandemie dit vereist. 

Omschrijving studentenjob
Deze studentenjob bestaat uit het omzetten van een bestaande Microsoft Access-gebaseerde
SQL  database  naar  een  Azure  Microsoft  SQL omgeving  in  de  cloud.  Binnen  Hammer-IMS
gebruiken we deze database voor het registreren en beheren van onze materiaalstock. De
database is een belangrijk onderdeel van de productiviteit van Hammer-IMS. Los van deze
migratie naar Azure wordt er ook van de jobstudent gevraagd een aantal bijkomende features
toe te voegen die de bruikbaarheid van deze database verbetert. Deze features zullen zich
zowel afspelen in de sfeer van: 
-Verhoging van de gebruiksvriendelijkheid van de gebruikers-GUI;
-Toevoegen van extra features, zoals het automatisch genereren van bestelformulieren;
-Het ondersteunen van meerdere, al dan niet gelijktijdige, gebruikersprofielen.

Ervaring  van  SQL  is  een  must,  bovendien  vereisen  we  inzichten  in  de  C#-scripting
programmeertaal van het .NET framework. Kennis van client-server modellen, web services
en cloud computing zijn relevant voor deze studentenjob. Communicatieve vaardigheden en
het kunnen pro-actief voorstellen van oplossingen zijn eveneens een must. 

De  dagen en  uren  waarbinnen je  actief  bent  voor  deze job  kunnen in  samenspraak  met
Hammer-IMS  besproken  worden.  Afhankelijk  van  de  COVID-situatie  zal  de  job  eerder
thuiswerk,  dan  wel  werk  te  Hammer-IMS  in  Hasselt  impliceren.  Flexibiliteit  wordt
gewaardeerd.

De samenwerking
De studentenjob beperkt zich tot 40 voltijdse dagen (Hammer-IMS werkt met een 38 uren
werkweek),  eventueel uitgespreid op te nemen over een periode van 4 maanden. Bij  het
vinden van een geschikte kandidaat kan deze studentenjob per direct ingaan. De verloning is
marktconform. 

Over het bedrijf
Hammer-IMS is een jonge start-up die hoog-technologische machines maakt voor dikte- of
gewichtsmeting  van  materialen  in  productielijnen  (zoals  papier,  textiel,  plastic,  …).  De
innovatieve  technologie  die  Hammer-IMS  hiervoor  gebruikt  is  gebaseerd  op
elektromagnetische  golven  en  biedt  een  groen  alternatief  ten  opzichte  van  traditionele
meetsystemen die gebruik maken van nucleaire bronnen of X-rays. Het volledige ontwerp van
Hammer-IMS’ machines gebeurt in-house bij Hammer-IMS in Hasselt: zowel het mechanisch
en  elektrisch  ontwerp  van  de  machines,  de  assemblage  en  het  testen  ervan,  als  de
ontwikkeling van de software.
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