
Vanuit Zaltbommel levert Paul Meijering Metalen met ruim 50 medewerkers al bijna 30 jaar half fabricaten 
in roestvast staal en special alloys. Ons brede en hoogwaardige assortiment bestaat uit buizen, platen en 
componenten in 8 verschillende kwaliteiten. Onze voorraad is continu op peil, hierdoor kunnen we direct 
wereldwijd leveren. 
Dankzij korte lijnen in onze organisatie kunnen we onze relaties efficiënt en snel bedienen.
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SQL/Low code/BI developer m/v

Paul Meijering Metalen heeft de afgelopen jaren een enorme groei  doorgemaakt en wil verder blijven 
groeien. Hierbij is de juiste ondersteuning van automatisering cruciaal. Daarom zijn we op zoek naar een 
ontwikkelaar om verdere verbeteringen hierin te realiseren.

Je vormt samen met de IT manager en applicatiebeheerder een team, wat er voor zorgt dat het 
ERP systeem verder ontwikkeld wordt. Het ERP systeem is in ontwikkeld met de Thinkwise Software 
Factory, waarbij de programmering met T-SQL plaatsvindt.
Belangrijk in je functie is de ontwikkeling van rapportages en de inzet van BI Dashboards en KPI’s. 
Maar ook de uitbreiding van het ERP systeem behoort tot je werkzaamheden.
Paul Meijering Metalen zet in op verdere ketenintegratie. Hierbij speelt een klantportaal maar ook 
EDI koppelingen met zowel klanten als leveranciers op basis van XML een rol.
Uitdagingen zijn de verschillende koppelingen zoals met de state-of-the-art magazijnsystemen 
van Fehr en Haenel. Maar ook met een documentsysteem en financieel systeem. Op dit moment 
worden er koppelingen gemaakt met CAD/CAM systemen voor de aansturing van diverse machi-
nes zoals een buislaser en flatbed laser.

Belangrijkste voor de functie is dat je aantoonbare kennis van T-SQL van Microsoft SQL Server 
hebt. Je kunt queries schrijven, stored procedures en triggers maken, bugs opsporen, etc. Als je 
ook ervaring hebt met perfomance tuning is dat een pré.
Je bent geïnteresseerd  in BI oplossingen, als je daar ervaring in hebt is dat prettig, maar dat is niet 
noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor Crystal Reports en/of DevExpress Reporting.

Paul Meijering vindt het belangrijk dat medewerkers zich verder ontwikkelen. Afhankelijk van de 
kennis en ervaring wordt en een persoonlijk opleidingsplan opgesteld. Door de breedheid van de 
functie heb je de kans je verder te ontwikkelen.
Je bent leergiering, een teamplayer, flexibel en past in een organisatie met korte lijnen.
Vanzelfsprekend bieden wij je een passend salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

         Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met onze IT manager 
         Eric Franken op 06-22472257 of eric.f@paulmeijering.nl.

full time


