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Harmonize It zoekt: Developer Voltijdse job
Harmonize It is sterk aan het groeien. Wat we nog missen om die groei te ondersteunen? Goede ontwikkelaars, dus Jou. Zie
je Gent als werkplek zitten?

Wat doet een technisch consultant - developer - ontwikkelaar bij Harmonize It?
Je vervelen zal je bij ons niet doen. Je dag ziet er binnenkort misschien wel zo uit:








Je analyseert samen met een financiële of logistieke consultant de behoeften van de klant.
Je bent kritisch naar voorgestelde oplossingen: misschien kan het eenvoudiger, beter?
Je maakt een technisch ontwerp voor de moeilijkere concepten.
Je bouwt efficiënt een prototype met schermen en eenvoudige functies om de oplossing te toetsen aan de
verwachtingen.
Je codeert volgens de regels van de kunst, documenteert de code.
Je verzorgt de basis testen vooraleer je de oplossing aan de consultant demonstreert.

Wat verwachten we van jou?








Dynamics NAV ervaring is uiteraard meegenomen, is dat niet zo maar heb je programmeer ervaring in andere
systemen dat 'bouwen we je om' tot NAV ontwikkelaar.
Oog voor detail. Een ERP programmeren vereist accuraatheid.
De zogenaamde 'people skills'. Het is heel handig als je vlot iemand bent :-)
Je moet natuurlijk samenwerken, maar binnen een team moet iedereen zijn eigen deel opnemen. Dat deel doe je
zelfstandig.
Een portie stressbestendigheid om u tegen te zeggen.
Een oog dat problemen ziet en een houding die ze wil oplossen.
Vloeiend Nederlands. Elke andere taal die je kan, is een plus.

Wat krijg je bij Harmonize It?








Een afwisselende en uitdagende job in de chemische sector. Verschillende klanten die bovendien telkens andere
producten produceren, maken je job heel afwisselend. Saai? Dat kennen we niet.
Een vast contract. We zoeken voltijdse krachten met een vast contract. Andere werkregimes zoals 4/5den zijn
bespreekbaar.
Opleidingen. Als developer geven we je een opleiding over onze software en een training over de chemische sector.
De mogelijkheid om aan je eigen job te timmeren. We groeien volop en de tools of de manier waarop je werkt, hebben
we nog niet in steen gebeiteld. Dat mag je dus zelf kiezen.
Een mooi loonpakket. We bieden je een competitief salaris aangevuld met groeps- en hospitalisatieverzekering, een
bedrijfswagen, een gsm en een flexibele verlofregeling.
Een werkplek op een geweldige locatie: Gent. Voor je job werk je vooral op kantoor in Gent. We zijn flexibel, dus
occasioneel thuiswerk kan ook.
Leuke collega's. Lachbuien kunnen we niet vermijden en de collegialiteit ligt hoog. De teamspirit wakkeren we
regelmatig aan met etentjes, vrijdagse aperitiefjes.

Wil je bij ons aan de slag als developer?
Stuur ons dan je cv naar info@harmonize-it.be. Wanneer we die goed bekeken hebben, nodigen we je uit voor een gesprek.
Doorsta je het vragenvuur, dan geven we je een praktische test. Op basis van die test bepalen we dan of we je aannemen
of niet.

