
 

Sales and project engineer 
 

Wil je graag aan de wieg staan van een bloeiende start-up? 

Zoek je een voltijdse job waarin zelfontplooiing, autonomie en sociaal contact centraal staan? 

Heb je een luisterend oor en ervaring in het begeleiden van je medemens? 

Dan is de functie van Sales- en Project Engineer bij aeriez misschien iets voor jou!  

Functie 

Je job bestaat uit twee delen: 

Als Project Engineer: 

- Leer je werken met de software van aeriez en stel je constructieve bedenkingen om ons product te 

verbeteren. 

- Bereid je een plan van aanpak voor om mensen te coachen. 

- Begeleid je operatoren in groep om onze software te leren gebruiken. Je beantwoordt hun vragen en 

vertaalt deze naar nieuwe inzichten. 

- Bouw je een brug tussen de verschillende actoren in een bedrijf (plant manager, teamleider, operator 

en anderen). Je communiceert met alle betrokkenen en werkt mee aan een gedeelde mindset. 

- Ontdek je gaandeweg de wereld van andere sectoren zoals: psychologie, IT, procesoptimalisatie, 

chemie en nog vele anderen. 

Als Sales: 

- Bouw je mee aan een groeiend klantenbestand door (potentiële) klanten te contacteren. 

- Woon je eerst gesprekken bij met (potentiële) klanten daarna voer je deze zelfstandig. 

- Geloof je in het product en overtuig je graag anderen. 

- Ben je gepassioneerd door sociale media zoals LinkedIn. 

- Volg je het klantenbestand op door gebruik van software pakketten (zoals Google Analytics) 

Profiel 

Wij zoeken een warme persoonlijkheid die er durft voor te gaan. Een meerwaarde is: 

- Een achtergrond in de sociale sector (psychologie, sociaal werk, sociologie, orthopedagogie of 

anderen) of in marketing, communicatiewetenschappen of lerarenopleiding. 

- Ook een opleiding als ingenieur (handel, elektro-mechanica of elektronica) is een meerwaarde. 

- Kennis van sociale media en/of HRM/CS-pakketten zoals Google Analytics, Salesflare, etc. 

- Goed niveau van Engels en eventueel Frans. 

- Een eigen wagen en rijbewijs B. 

Aanbod 

Bij aeriez geloven we in onze medewerkers en willen we samen vooruitgaan. Daarom bieden wij: 

- Een competitief loon met extralegale voordelen (incl. laptop). 

- Een voltijds contract van onbepaalde duur. 

- Geweldige collega’s die staan te popelen om je te leren kennen. 

- Een warm nest met véél ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. 

- De kans om deel uit te maken van een groeiend en innovatief bedrijf in Industrie 4.0. 



 

Angular / .NET Programmeur 
 

Wil je graag aan de wieg staan van een bloeiende start-up? 

Zoek je een voltijdse job waarin zelfontplooiing, autonomie en precisie centraal staan? 

Heb jij ervaring met Windows applicaties en programmeren in Angular of .NET? 

Dan is de functie van Angular / .NET- Programmeur bij aeriez misschien iets voor jou!  

Functie 

- Je staat in voor de frontend of backend samen met onze collega’s. 

- Je ontwikkelt verder aan bestaande en nieuwe software van ons SaaS-platform 

- Je onderzoekt nieuwe technologieën voor een natuurlijke interactie met hoge klantbeleving als gevolg. 

- Je creëert en onderhoudt digitale artifacten zoals interface design, wireframes en interactieve 

mockups. 

- Je ontwerpt, bouwt en onderhoudt gebruiksvriendelijke code in Angular (Javascript, HTML, CSS) en 

.NET. 

Profiel 

Wij zoeken iemand met sterk analytisch inzicht die er durft voor te gaan. Verder heb je: 

- Ervaring met web development en je beheert hierin verschillende talen. 

- Relevante Angular en .NET ervaring van min. twee jaar. 

- Ervaring met een version control tool (zoals Git + Azure DevOps) is een pluspunt. 

- Ervaring met Microsoft is een pluspunt. 

- Ervaring op gebied van CSS, CSS extension languages (Less, Sass), and CSS preprocessor tools is een 

pluspunt. 

- Kennis van user interfases en software testing is een meerwaarde. 

Aanbod 

Bij aeriez geloven we in onze medewerkers en willen we samen vooruitgaan. Daarom bieden wij: 

- Een competitief loon met extralegale voordelen (incl. laptop). 

- Een elektrische wagen. 

- Een voltijds contract van onbepaalde duur. 

- Geweldige collega’s die staan te popelen om je te leren kennen. 

- Een warm nest met véél ruimte voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. 

- De kans om deel uit te maken van een groeiend en innovatief bedrijf in Industrie 4.0 

 

 

 

 

 

 

 


