Het Software Development-team van GET is momenteel op zoek naar een m/v:

SOFTWARE DEVELOPER
(programmeeromgeving: Java)

Een Bachelor/Master in een Informatica-richting op zak? Ervaring met client-server applicaties en
GUI programmering? Denk je over software na in architecturale termen? Misschien wordt GET dan
wel je nieuwe thuisbasis.
Met een 100-tal medewerkers creëren, verkopen en installeren wij ICT-oplossingen voor
tijdsregistratie, personeelsplanning, toegangscontrole, bezoekersregistratie en camerabewaking.
Dankzij mensen zoals jij is wat wij doen niet alleen goed, maar vooral ook vernieuwend. Reken
zeker op een omgeving waarin geïntegreerd gedacht wordt. Binnen dat totaalplaatje bouw je mee
aan nieuwe producten. Wat je daarvoor terugkrijgt? Een team met enthousiaste collega’s, een loon
en extralegale voordelen die jouw meerwaarde weerspiegelen én flexibele uren.
Herken je jezelf in de onderstaande uitdaging en dito profiel? Dan gaan we zo aan de slag.

De uitdaging
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➢
➢
➢
➢
➢

Je werkt in team aan de ontwikkeling van complexe software-applicaties en projecten.
Je ontwikkelt software-projecten op basis van functionele analyses.
Je test de ontwikkelde oplossing uit, debugt en documenteert ze.
We rekenen op je creatieve bijdrage tijdens het gerelateerde analyse- en ontwikkelingsproces.
Je voelt je thuis in de wereld van Java. Je volgt de evolutie van Java mee op en past moderne
ontwikkeltechnieken toe.
Je rapporteert aan de Software & Technology Manager.

Jouw profiel
➢
➢
➢

➢
➢

Je bent een gemotiveerd en getalenteerd Bachelor/Master Informatica of gelijkwaardig.
Je kan terugblikken op ten minste drie jaar werkervaring in de ontwikkeling van software in
Java.
Ervaring met client-server applicaties, programmeren van web applicaties (GWT, CSS),
Hibernate, evenals kennis van relationele databases (Transaction Managment), Domain Driven
Design, en scripting talen (Perl, Ruby) zijn een voordeel.
Alleen werken of in teamverband: beide passen je even goed.
Je wil je projecten voor 100% getest en gedocumenteerd afleveren en bent bereid ondersteuning te geven indien nodig.

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief naar info@get.be.

