Ter versterking van ons team in Puurs
zijn we op zoek naar een M/V
KORT OVER ONS
BinteQ is een jong en sterk groeiend bedrijf dat onder zijn klanten
gerenommeerde bedrijven als de Peleman Industries Groep, Rucon Ventilatoren en Baloise mag
rekenen. Onze kernactiviteiten zijn gericht op het automatiseren van bedrijfsprocessen met behulp van
intelligente bedrijfssoftware. Ons groeiend succes zorgt ervoor dat wij op zoek gaan naar versterking
van ons team om zo onze activiteiten optimaal te kunnen uitbreiden.

JE TAKENPAKKET
•
•
•

Je analyseert, ontwikkelt en documenteert maatwerk op bestaande databases voor ons in-house ontwikkelde
ERP pakket Fly2Data.
Als lid van het Software Development team, verzorg je de ontwikkeling van nieuwe modules, aanpassingen op
bestaande programma’s en verken je nieuwe technologische uitdagingen.
Als Software Developer rapporteer je aan de Software Coördinator.

JE PROFIEL EN SKILLS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Technologie en IT zijn jouw passie, er dagelijks mee kunnen bezig zijn, is dan ook “a wish come true” voor jou.
Je kan vlot in team werken, maar tegelijk ben je zelfstandig genoeg om zonder al te veel trainingswieltjes bepaalde projecten zelf in handen te nemen.
Je kan vlot communiceren, zowel met klanten als collega’s.
Je bent een pitbull: je bijt je vast in een probleem en je laat niet los voor je het opgelost hebt. Alleen of samen met het team.
Je gaat zelf op zoek naar oplossingen voor specifieke problemen. Dat kan op je eigen harde schijf, bij je teamleden of via andere kanalen.
Vooruitgang en verbetering draag je hoog in het vaandel, stilstaan is voor jou achteruit gaan. Progress is met andere woorden jouw levensmotto.
Je wordt nog regelmatig een “curieuze-neuze-mosterdpot” genoemd omdat je graag van alles het fijne wil weten. Je bent nieuwsgierig en leert graag bij.
Het .NET framework is helemaal jouw ding en bevat geen geheimen meer voor jou. Is C# jouw voertaal? Dan heb je al een streepje voor.
Bij voorkeur heb je ervaring met minstens één van volgende ERP domeinen: sales, purchases, finance, warehouse, inventory & pricing, manufacturing.
Ontbreekt deze ervaring? Geen probleem, dan bezorgen wij jou met veel plezier de nodige info.
Je hecht veel belang aan structuur en je kan je dan ook volledig vinden in de OOP mindset.
Ben je een .NET’er die daarnaast al een eerste hap heeft geproefd van Progress, dan sta je al een bank vooruit.
Je spreekt, schrijft en leest vlot Nederlands en Engels.
Je hebt nog heel wat vrije opslagcapaciteit op je interne harde schijf: uiteraard kan je (nog) niet alles weten, maar wij zorgen voor de nodige investeringen
om van jou een top Progress OpenEdge Developer te maken. Je groeit bij BinteQ snel uit tot een specialist binnen het Progress domein.

WAT KRIJG JE HIERVOOR?
•
•
•
•
•
•

Een uiterst uitdagende job.
Een opleiding van drie weken aan de enige echte Progress Academy waar je wordt omgeschoold
tot witte raaf binnen de Progress OpenEdge markt.
De dingen die er vandaag gewoon bij horen: een marktconform loon, extralegale voordelen zoals
maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, verzekering gewaarborgd inkomen.
De kans om écht met technologie, innovatie en development bezig te zijn.
De mogelijkheid om deel uit te maken van een een groeiend dynamisch bedrijf dat 50% van haar
omzet in het buitenland realiseert.
Een boeiende job waarbij flexibiliteit een spel van geven en nemen is.

INTERESSE?
Wil jij een topdeveloper worden?! Ben je een echte teamplayer met zin voor verantwoordelijkheid en goede sociale en communicatieve vaardigheden?
Ben je daarnaast ook zelfstandig en een échte zelfstarter met oog voor kwaliteit? Stuur dan snel je CV met je motivatie naar hrm@binteq.com of per brief
t.a.v. Ellen Buys naar BinteQ NV, Rijksweg 7, 2870 Puurs.

