JAVA DEVELOPER
DE FUNCTIE INHOUD
Als Java Developer:
•

•

•
•

denk je mee met de business partner, het team, de application managers en
architecten, met oog voor stabiliteit en duurzaamheid van de oplossing. Hierbij
vertaal je de noden van de business partner in clean code, bouw en onderhoud je
websites en apps, en zorg je voor de nodige unit en integratie testen van de
gebouwde oplossing.
bouw je mee aan het verhogen van onze interne competenties op vlak van
technologie, testing, continuous integration,... door oplossingsgericht te denken en
problemen aan te pakken.
vervul je, afwisselend met je collega's, de rol van 2de en 3de lijn support voor
applicaties.
beantwoord je vragen van eindgebruikers, lost incidenten op en voert dringende
ingrepen uit.

HET PROFIEL
Als Java Developer:
•
•
•
•
•

Heb je een diploma in een technische richting zoals IT en hebt minstens 3 jaar
Java-development achter de rug.
Technische tools in een Java omgeving (git, Jenkins of Bamboo, automated
testing JUnit en Maven) zijn je niet onbekend.
Bezit je kennis van Web Services development met RESTful implementations.
Kennis van VueJS en React is een pluspunt
Nice to have: begrip van JEE, servlets en JSP, tag libraries, in combinatie met
kennis van enterprise Java frameworks (bv., Spring, Hibernate).
Je vertaalt inzichten en brengt je visie over met de nodige overtuigingskracht. Je
kan gepast communiceren met de business partner. Je legt snel verbanden en
behoudt het overzicht. Wanneer er bijvoorbeeld een aanpassing aan een bepaalde
applicatie gebeurt, moet je kunnen voorzien wat de invloed van je beslissing is op de
andere applicaties. Daarnaast spreek je vlot Nederland en Engels.

ONZE KLANT
Bij onze klant werken (regio Gent) ze elke dag aan hun missie: samen duurzaam
meerwaarde creëren. En dat doen ze net dat tikkeltje anders. Hoe anders werken
voelt, dat merk je elke dag in je job. Welke dat ook is, waar bij hen je ook aan de slag
gaat. Een nononsens bedrijfscultuur waarbij de waarde van de persoon voorop staat.
Je krijgt de kans om je te ontplooien en veel ruimte voor initiatief, dit laatste wordt
ook sterk gestimuleerd. De grootte van het bedrijf biedt heel wat mogelijkheden om
zowel horizontaal als verticaal door te kunnen groeien. Een goede work life
balance staat voor hen ook voorop.

HET AANBOD
Als Java Developer krijg je:
•

•
•
•
•

een voltijds contract van onbepaalde duur en geniet je tal van extralegale
voordelen zoals een groepsverzekering, maaltijdcheques, winstdeelname en
kortingen.
de ruimte om te zijn wie je bent, en de vrijheid om initiatief te nemen.
je werkt in een divers team qua achtergrond. Voor vragen kan je altijd bij hen
terecht.
je komt in contact met heel wat medewerkers en je werkt samen met verschillende
partners. Zo krijg je de kans om een breed netwerk uit te bouwen.
Tot slot wordt er een heel sterk opleidingprogramma aangeboden waarbij je ook
zelf de vrijheid krijgt om te kiezen waar je jezelf in ziet groeien.

