
 

Wij zijn op zoek naar jou! 

Wij, Q.I. Press Controls (QIPC), zijn wereldwijd marktleider in het leveren en ontwikkelen van hoogwaardige en 

innovatieve optische meet- en regelsystemen voor de grafische industrie. Hierbij sturen wij met onze stereocamera 

drukpersen aan. Dit gaat van ruwe pixeldata tot aan de daadwerkelijke aansturing van de inktniveaus. Onze 

systemen verkopen wij wereldwijd aan honderden klanten met behulp van onze buitenlandse kantoren in Duitsland, 

Spanje, Amerika, India, en China en via ons netwerk van agenten. 

 

Ben jij op zoek naar een informele werksfeer met korte communicatielijnen, waar de deuren altijd open staan en 

waar ontwikkeling en innovatie voorop gaan? Dan ben je hier aan het juiste adres! We zijn gevestigd in het 

prachtige Oosterhout met bijbehorende Brabantse gezelligheid.  

 
QIPC gelooft in ondernemende en zelfbewuste medewerkers, die weten waar ze goed in zijn en doen wat ze leuk 

vinden. Want als je doet wat je leuk vindt, dan geeft dit energie en meer plezier. Men spreekt wel eens over het 

QI-familie gevoel en daar zijn we trots op. We geven je graag een warm welkom. Heb jij al zin om bij ons aan de 

slag te gaan?  

 
Solliciteer dan op:        

Database Software Engineer 

 

De functie: 
Wil jij aan de slag met de modernste technologieën? Je gaat werken in een enthousiast development team en 

werkt mee aan de nieuwe generatie van onze innovatieve meet- en regelsystemen. Jij bent verantwoordelijk voor 

het structureren, beheren en serveren van data zodat klanten inzicht krijgen in ons systeem. Je ontwikkelt, 

implementeert, test en documenteert onze producten naar een eindproduct van begin tot eind. Je onderhoud en 

ontwikkelt tools en web interfaces en deze tools waar jij aan werkt helpen mee met het voorspellen en voorkomen 

van fouten. Om drie keer per dag je hoofd leeg te maken (dit lees je goed, drie keer per dag pauze!) staat er een 

tafelvoetbaltafel voor je klaar in onze relaxte woonkamer. Natuurlijk vragen we ook wat van jou:   

 Ruime ervaring met Python en databases 

 Leergierig en werkt graag met de modernste technieken 

 Ervaring met development tools & test methodieken  
 
En wat gebruiken wij? 

 Python  Linux  PostgreSQL  Replication  Flask 

 PyTest  Databases  Async-IO  Git  Scrum 

 Unit testing  Tox  Virtualenv  C++14  Continuous Integration 
 

De juiste kandidaat: 
Een afgeronde studie (HBO/WO) in de richting van Informatica of andere relevante studie. Je hebt ervaring in het 
ontwikkelen van software en beschikt over een sterk technisch probleemoplossend vermogen en bent analytisch 
sterk. Opdrachten tijdens stages, afstuderen of vrije tijd tellen bij ons mee als ervaring. Een creatieve 
persoonlijkheid is echter minstens zo belangrijk. 
 
En niet te vergeten, wij hebben je naast dit alles nog meer te bieden. Natuurlijk salaris en een pakket secundaire 
arbeidsvoorwaarden, maar ook een stel ontzettend leuke internationale collega’s en heel veel kei gezellige borrels! 
Want in Brabant is het altijd feest. 
 

Enthousiast? Neem contact met ons op. 

Q.I. Press Controls, Everdenberg 26, 4902 TT te Oosterhout, t.a.v. Margo Niessen 

e-mail: sollicitatie@qipc.com   www.werkenbijqipc.NL - www.qipc.com 

BEN JIJ ONZE NIEUWE 

Database Software Engineer? 

 Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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