
ELAUT ZOEKT

SOFTWARE DEVELOPER
Wie zijn wij?

Elaut nv brengt fun voor spelers in lunaparken wereldwijd!
We bedenken, creëren en produceren elektromechanische amusementsspelen (denk aan
grijpkranen, coin pushers…), steeds op zoek naar wat de speler leuk vindt. Onze mensen leven
naar ons motto:

TOP QUALITY ENTERTAINING THE WORLD!

Gedurende 60 jaar is Elaut uitgegroeid tot een succesvolle KMO met 180 collega’s in kantoren
in Europa en de VS en honderden klanten wereldwijd.
Het hoofdkantoor en jouw toekomstige werkplek is in Sint-Niklaas.
Meer weten over ons? Check www.elaut.com 

BOUW AAN DE TOEKOMST
 

Met het oog op nieuwe, online ontwikkelingsprojecten, zijn we op 
zoek naar Software Developers met een track record om het team te 

versterken zowel in Embedded, backend als frontend. 

http://www.elaut.com/


Gemotiveerd en ondernemend: creatief zijn en met nieuwe ideeën komen, initiatief 
durven nemen, vernieuwing en nieuwe technologieën schrikken jou niet af
Zelfstandig: organisatie van je eigen taken binnen het team
Communicatief en luisterbereid naar collega’s in je team en klanten.
Georganiseerd: tijdsbewust en geëngageerd t.o.v. deadlines en collega’s.
Reisbereid om (zeldzaam) beurzen en info sessies bij te wonen (in binnen- en 
buitenland)
Passie voor elektronica en mechanica, kennis van microprocessoren is een pluspunt
Programmeren in C++ (andere talen zijn een pluspunt)
Kennis van Qt is een pluspunt
Kennis van Windows en Linux is een must
Talen: Nederlands, Engels. Andere talen zijn een pluspunt.

Je maakt deel uit van een jong en enthousiast team in the business of fun
Je kunt groeien en leren door middel van teamwork, cursussen om een echte 
codegoeroe/-ninja/-piraat te worden (kies één of meerdere)
Marktconforme verloning met extralegale voordelen (Bedrijfswagen, 
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, groepsverzekering)
Werk in team in onze kantoren in Sint-Niklaas

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Je joint ons maintenance en ontwikkelingsteam, aan de slag op ons game platform 
met behulp van geavanceerde Amazon Web Services-technologie zoals AWS Lambda, 
IoT Core, Kinesis Video Streams, Step Functions, Aurora, DynamoDB, ...

WIE BEN JIJ

WAT BIEDEN WE JE?

                                    INTERESSE? 
                                    STUUR DAN NU JE CV NAAR CAREERS@ELAUT.COM

mailto:careers@elaut-group.com

