Wordt jij onze CLOUD & IOT SUPPORT professional voor ons
groeiend Big Data bedrijf?
Landbouw is dé sector bij uitstek om te profiteren van de mogelijkheden van de Cloud, Internet of
Things en Big Data! En laat nu net Cloud, IoT &Big Data de fundamenten zijn vanPorphyrio. Onze
oplossingen verwerken & analyseren data van veeteelt klanten wereldwijd. We geven hen de nodige
inzichten via ons Business Intelligence Dashboard genaamd de “Smart Farm Assistant”.

Porphyrio is sterk international geörienteerd: we zijn actief in 20 landen. Met deze vacature willen
we ons team in Belgïe, Leuven, versterken.

Naar wie zijn we op zoek?
We zijn op zoek naar een enthousiasteling of enthousiastelinge met een dynamische mindset, die
zaken praktisch en resultaatgericht aanpakt en dit vanuit de dynamiek van een boeiend team.
Gewenstprofiel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Professional met een passie voor IT
Bij voorkeur kennis van network protocollen, de Cloud (Azure, Amazon…), command line
codering, scripting
Ervaring met Web Services is een plus
Gedreven om een top service te leveren aan onze klanten en gebruikers
Meedenkend en pro-actief om de interne processen te optimaliseren
Gedreven om bij te leren en een belangrijke rol te spelen in het team
Je bent no-nonsense & pragmatisch:je neemt initiatieven en wil graag jouw ideeën verder
ontwikkelen in het bedrijf
Je kan direct starten

Wat bieden we je aan?
Een uitdagende positie met flexibiliteit in een dynamisch en groeiend bedrijf dat zich ontwikkelt
middenin de Agritech/Cloud/Big Data revolutie in de landbouwsector. Er zijn verschillende
mogelijkheden om door te groeien volgens je eigen profielontwikkeling. We bieden een
competitieve verloning gebaseerd op ervaring & resultaten, je krijgt toegang tot de nodige
technische tools (o.a. laptop, gsm abo) en extra-legale voordelen zoals maaltijdcheques,
hosptialisatieverzekering, groepsverzekering en ecochèques.

Wie is Porphyrio?
Porphyrio is een Spin-off van de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.
Porphyrio werd opgericht in 2013 en neemt een leidende rol in de digitale revolutie van de
internationale veehouderij. Technologïen zoals IoT, Cloud & Big Data zullen een belangrijke rol
spelen in het realiseren van één van de grootste uitdagingen ooit:eten voor 9-10 miljard mensen
tegen 2050!
Onze Cloud oplossing – de Smart Farm Assistant – zorgt er vandaag al voor dat
pluimveeproducenten wereldwijd hun productie kunnen monitoren & verbeteren. Porphyrio past
state-of-the-art Big Data technologïen en Bio-statistiek toe, we transformeren grote hoeveelheden
productie data tot relevante management informatie. Zo draagt de Smart Farm Assistant bij tot een
duurzame veeteelt en voedselproductie, met respect voor het welzijn en de gezondheid van zowel
de dieren als de boeren, en rekening houdend met het milieu.
MEER INFO – Porphyrio is ook partner in 2 prestigieuze EU projecten (klik logo voor meer info!):

Informatie&Sollicitaties
Word je enthousiastals je ditleest? Stuur ons dan je kandidatuur via info@porphyrio.com, of bel
Kristof Mertens op +32 496 927 246 voor meer informatie. We hopen je weldra bij ons te
verwelkomen!

