
 

 

Matsch Pro Techniek 

Software Engineers (Informatica, HBO-ICT specialisatie SE), Technische Informatici (Technische 

Informatica), Engineering 1 (Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde),  

mark@matschpro.nl 

 

"DE BAAN DIE PAST BIJ JE PAST! 

Wij van Matsch Pro Techniek en Matsch Student Techniek bemiddelen techneuten naar 

banen in vooral Groningen, Friesland en Drenthe. Wij hebben een mooi netwerk van 

technische bedrijven welke voor jou als techneut een keur aan vacatures aanbieden. Ga in 

gesprek met ons en kom erachter wat er allemaal voor jou als techneut beschikbaar is. 

Machinebouwers, procesindustrie, chemie, food & pharma, medical, noem maar op! 

Niks standaard baan waarin je blijft doormodderen. Uitdagend werk. Naadloos aansluitend 

op je ambitie. En tegelijk gericht op je toekomst. Want wat vandaag je volgende stap is, kan 

bij Matsch Pro heel goed morgen je baan zijn.  

Niks standaard baan, niks standaard Matsch Pro. In niks een uitzendbureau, in alles de 

overall dienstverlener voor werk, carrière, loopbaan. Geen cv-schuivers, matschmakers. Bij 

ons is het niet aanmelden en verdwijnen in een bijna overlopende vergaarbak met 

kandidaten. Bij ons is het eerst maar even laten zien dat je het in je, dat je potentie hebt. 

Dat je die optimaal wilt benutten. Dat je aan jezelf wilt werken. Wilt blijven werken. Dat je 

er vol voor gaat. Vol voor blijft gaan. Ongeacht – en die gaan er zeker komen – de obstakels 

en de tegenslagen waar je mee te maken krijgt.  

Dit alles met ons als expert. Gewoon omdat je als professional het beste verdient. Volgens 

een helemaal op jou toegesneden carrière pad. Toewerkend naar je volgende stap op de 

arbeidsmarkt." 

 

 

 

 

 

 

 



Startersfunctie in overleg 

"Matsch Pro Techniek zoekt junior Software Engineers! 

Voor meerdere opdrachtgevers van Matsch Pro Techniek in het noorden en midden van het 

land, zoeken wij junior Software Engineers met een afgeronde opleiding als bijvoorbeeld 

(Technische) Informatica, Elektrotechniek, Industriële Automatisering of Mechatronica. Ook 

als je nog studeert ben je welkom om te reageren aangezien wij ook in technische bijbanen 

bemiddelen via Matsch Student. Als Junior Software Engineer ben je intensief betrokken bij 

projecten op het gebied van automatisering en besturingstechniek. 

 

Functieomschrijving 

• Je kan aardig programmeren!  

• Je vertaalt de wensen van opdrachtgevers naar automatiseringsoplossingen.  

• Ook maak je offertes en begrotingen en zorg je voor de administratieve afhandeling 

van een project.  

• Je ontwikkelt hard- en softwareconcepten en beschrijft het functionele ontwerp. 

• Je leert bovenstaande natuurlijk langzaamaan en je krijgt dan ook begeleiding van 

collega's met de nodige ervaring. 

 

Functieprofiel 

• Een goed salaris 

• Je start met een jaarcontract en daarna vast! 

• Reiskostenvergoeding 

• Flexibele werktijden 

• Opleiding- en doorgroeimogelijkheden 

• Prima pensioen 

• 8% vakantietoeslag 

 

Contact 

Meer weten? Bel gewoon even en we leggen je alles uit! Vraag naar mij, Mark van der Laan 

op 050-8200961. Mailen mag ook naar mark@matschpro.nl" 

 


