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SOFTWARE PROJECT MANAGER (Junior) 
 

Wie zijn wij?  

 

Mapa is een West-Vlaamse KMO, gelegen in een filevrije omgeving in Koekelare. Onze 25 medewerkers 

vormen het kloppend hart van ons bedrijf. Sinds de oprichting in 1995 bouwen wij dagelijks verder aan 

onze eigen ERP- en productiesoftware. Vandaag doen we dat met een 10-koppig softwareteam, waar 

jij misschien deel van wordt! Daarnaast rekenen klanten op Mapa voor het installeren en onderhouden 

van hun hardware- en netwerkinfrastructuur, waar het team van een tiental netwerkspecialisten voor 

instaat.  

Door onze persoonlijke aanpak zijn we een echte sparringpartner voor klanten en garanderen we hen 

structurele meerwaarde. Maatschappelijk ondernemen is voor ons geen hol begrip, het is verweven in 

onze identiteit. Elke dag focussen we onze energie op de 3 p’s van duurzame ontwikkeling: people, 

planet & profit. Via onze specialisatie in de voedingssector bouwen wij dagelijks mee aan een 

voedselveilige distributieketen. De winst die we maken, investeren we in een stimulerende en 

stressvrije werkomgeving en in projecten die bijdragen aan een betere wereld. Check onze website en 

onze facebook pagina als je benieuwd bent naar de concrete acties waarmee wij een verschil maken 

in het leven van onze medewerkers en onze gemeenschap! 

 

Wat houdt de job juist in? 

 

Je ondersteunt de software engineers bij de realisatie van uitdagende software-oplossingen (ERP-, 

MRP- en traceringstoepassingen) op maat van onze klanten, voornamelijk bedrijven in de 

voedingsindustrie. De job is erg afwisselend door de grote variatie in projecten en omdat je zelf instaat 

voor het project management én de functionele analyses. Af en toe neem je zelf ook wat 

programmeer- of configureerwerk voor je rekening. Je hebt daardoor een enorme impact op het 

eindresultaat en de tevredenheid van je klanten. 

 

De nadruk in je PM werk ligt op:  

 Projectdefinitie (time-cost-scope) 

 Coördinatie implementatiewerk 

 Project administratie 

 Verandermanagement 

 

De projecten omvatten ondermeer: 

 Orderbeheer 

 Productiebeheer 

 Voorraadbeheer 

 Tracering 

 Integratie van automatisatieoplossingen 

 Visualisatie- en touchscreensoftware 

 Rapporten en etikettering 

 EDI 

 … 
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Specialist in hardware, software, networking en traceability 
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Wat zoeken wij? 

 

 Je hebt een Bachelorsdiploma of bent gelijkwaardig door ervaring. Je beschikt vooral over een 

stevige dosis analytisch denkvermogen en sociale vaardigheden, waarmee je complexe 

projecten en  teamwork in goede banen kan leiden. 

 Je hebt reeds een eerste werkervaring achter de rug. Dit kan in een rol als PM of software 

engineer zijn, maar evenzeer waarderen wij ervaring in productie of logistieke omgevingen. 

Het belangrijkste is je een reeds een inzicht in IT projectwerk en/of businessprocessen hebt 

verworven. 

 Je beheerst (minstens) de basis van het  programmeren, ongeacht de programmeertaal. Het is 

vooral belangrijk dat je de denkwijze van programmatie in je vingers hebt. De 

programmeertaal die wij gebruiken, Progress, leren wij je immers aan. Je bent daarom wel 

leergierig en hebt een onderzoekende instelling. 

 

 Je bent matuur en integer en je hecht net zoals wij veel belang aan vertrouwen en respect. 

 Je vindt tevreden klanten belangrijker dan jouw functietitel. 

 Je bent geboeid door productieomgevingen en automatisatie. 

 Je gaat op zoek naar zowel pragmatische als duurzame oplossingen voor problemen. 

 Je krijgt energie van concrete resultaten boeken. 

 

Wat vind je bij ons?  

 

 Een stressvrije omgeving! Vanuit onze kernwaarden respect, vertrouwen en integriteit is ons 

beleid gericht op het creëren van een veilig en stimulerend klimaat en het reduceren van stress 

in ons werk. Ja, we willen kwaliteit en service bieden en we willen resultaten halen, maar niet 

ten koste van onze gezondheid en onze levenskwaliteit. Mapa wil niet noodzakelijk het 

“grootste” bedrijf zijn, maar wel de mooiste en meest waarde(n)volle partner voor onze 

klanten en medewerkers.  

 De filevrije locatie van onze kantoren bezorgt je alvast geen verkeersstress. 

 Een hecht team en een gemoedelijke werksfeer. Klein genoeg om iedereen te kennen, groot 

genoeg om samen interessante totaalprojecten te realiseren. 

 Een loopbaanbeleid dat gericht is op jouw talenten, interesses en drijfveren. In dialoog geven 

we vorm aan een job, functie-inhoud en opdrachten die je energie geven. 

 Een aangename werkplek voorzien van alle faciliteiten. Landschapsbureau ’s met de nodige 

ruimtes om je af te zonderen, in groep te brainstormen, etc. Nood aan een momentje alleen, 

weg uit de rat race? Zet je even in onze stille ruimte, doe een powernap, lees een boek in onze 

bibliotheek,… Het kan allemaal, zolang je je eindresultaten maar kwalitatief behaalt! 

 Een werkgever die gelooft in een gezonde geest in een gezond lichaam. We hebben een eigen 

fitnessruimte én we bieden een persoonlijke coach aan om je te begeleiden in een 

fitnessprogramma op maat. 

 

 

Kriebelt het al om productiebedrijven mee klaar te stomen voor industrie 4.0? Solliciteer dan via 

info@mapa.be of 051 58 36 49 (Chris Paridaen) 
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