Backoffice-software-integrator BXL België (OD2017001)
Klant
Odyssee Mobile, een snelgroeiend IT-bedrijf, is gespecialiseerd in mobiele apps voor de Field Sales en
Field Service industrie. Odyssee Mobile is gevestigd in Brussel (vlakbij het Zuidstation). Onze missie is
om mobiele teams te helpen bij het verbeteren van hun productiviteit, het efficiënter communiceren
met klanten en hun omzet te verhogen.
Odyssee Mobile is gestart in 2006. De "Cloud" -benadering vermijdt investeringskosten of
gecompliceerde installatieprocedures. Het gebruik van de software is eenvoudig en snel. Kijk maar
eens op www.odysseeservice.com. Odyssee is actief in alle Europese landen en wil nu zijn team
uitbreiden met een ‘Back-end software integrator'.
Ben je klaar voor misschien wel de grootste uitdaging van je leven?
Job omschrijving
• Als back-end software-integrator, integreer je systemen van derden met het Odyssee-platform. Dit
met behulp van API's, extra webservices, plug-ins enzovoort.
• Je bent verantwoordelijk voor de oplevering en zorgt ervoor dat deze performant, veilig en goed
gedocumenteerd is.
• Je modelleert en implementeert nieuwe REST API-functies
• Je ontwikkelt plug-ins om verschillende API's / databases met elkaar te verbinden
• Je communiceert met de klanten, het verkoopteam en het technische team van Odyssee Mobile
Benodigde vaardigheden
• Je hebt een master- of bachelor diploma in ICT
• Kennis van het Nederlands (moedertaal of C1-niveau) en Engels (C2) is verplicht.
• Andere talen zijn een plus
• Je hebt een goed begrip van database ontwerp, netwerksystemen en -performantie, grootschalige
opslagsystemen, webservices en API (en webinfrastructuur in het algemeen)
• Je hebt een zeer sterke analytische geest
• Je bent in staat om goed gedocumenteerde & standaard-compliant code te schrijven
• Technische vaardigheden
-

.NET Framework en C #
Web Service API's, REST, XML, JSON
API-versiebeheer
MS-SQL-databases
Extra pluspunten zijn:
OO-principes begrijpen
Ervaring met Scrum / Agile
Ervaring met clouddiensten en Big Data

Ons aanbod
• We zijn ambitieus en als we groei zeggen, bedoelen we ook groei. Dit is je kans om deel uit te

maken van een snel groeiend bedrijf
• Je krijgt een marktconforme verloning
• Een sleutelpositie waar je een reële impact zal hebben
• Je maakt deel uit van een jong, ambitieus en dynamisch team
• Je krijgt interessante mogelijkheden voor groei en persoonlijke ontwikkeling
Als dit aanvoelt als een geweldige kans, kan je rechtstreeks solliciteren via deze link: …………………
Kantoor
België, Brussel op loopafstand van het treinstation Brussel Zuid

