
 

 

 

 

Multi Pilot Simulations B.V. (MPS) is een jong en dynamisch bedrijf dat flight simulators ontwikkelt 

en produceert voor de professionele trainingsindustrie. Onze innovatieve en zeer hoge kwalitatieve 

Fixed Base simulators zijn een exacte replica van het echte vliegtuig. MPS levert simulators 

wereldwijd aan vliegscholen en vliegtuigmaatschappijen en ze worden volgens de Europese EASA en 

Amerikaanse FAA standaarden gecertificeerd. We groeien snel en zoeken voor onze vestiging in 

Groenekan de volgende enthousiaste specialist die wil bijdragen aan het succes van ons bedrijf. 

Software Assistant 
Fulltime (40 uur) 

In deze functie ondersteun je de Software en Customer Support afdeling op diverse vlakken. Ook 

voor een stagiaire of starter op de arbeidsmarkt is dit een perfecte functie om jezelf te ontwikkelen 

en je weg te vinden in een uniek bedrijf. Wat ga je zoal doen? 

 

Werkzaamheden: 

▪ Beheren en aanmaken van runway alignments en gate/pushback posities. 

▪ Beheren van de airport database en installeren van airports bij klanten en nieuwe 

simulatoren. 

▪ Installeren van software loads voor testing. 

▪ Installeren van software loads bij klanten. 

▪ Het beheren van de simulatoren in de fabriek. 

▪ Het draaien en controleren van tests (QTG’s) op de simulatoren. 

▪ Het beheren en verifiëren van de standaard configuratie van de simulatoren in productie. 

▪ Basisconfiguratietaken voor nieuwe simulatoren (zoals display alignment) 

▪ Documenteren van configuratie inclusief wijzigingen en maintenance documentatie. 

Wij vragen: 

▪ Basisachtergrond in de ICT sector en bekendheid met windows ICT systemen. 

▪ HBO denkniveau. 

▪ Kennis van software revision systemen, zoals SVN, is een bonus. 

▪ Kennis van software programmeertalen, zoals C#/C++/C/JAVA, is een bonus. 

▪ Goede documentatievaardigheden en gebruik van Microsoft Office. 

▪ Nauwkeurige werkwijze en ordering in het beheren van configuraties en bestanden. 

▪ Zelfstandigheid en niet bang voor uitdagingen. 

▪ Een passie voor luchtvaart en techniek. 

Wij bieden: 

▪ On the job doorgroeimogelijkheid tot software engineer 

▪ Een prettige werksfeer in een informeel bedrijf met korte lijnen 

▪ Een passend salaris afhankelijk van ervaring  

▪ Mogelijkheid tot zelfontplooiing  

▪ Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

Ben jij de perfecte aanvulling op ons team, dan zien we je schriftelijke sollicatie met CV graag 

tegemoet. Bij voorkeur per e-mail:sandra.duijnisveld@mps.aero. Of stuur deze per post aan:  

Multi Pilot Simulations B.V. t.a.v. mevrouw S. Duijnisveld, Koningin Wilhelminaweg 449, 3737 BE 

Groenekan.  Voor meer informatie:  www.mps.aero   

Acquisitie naar aanleiding van eze advertentie wordt niet op prijs gesteld en niet in behandeling genomen 

http://www.mps.aero/


 


