Development Consultant – (10) – Antwerpen
Wij zoeken Development Consultants. Deze functie is voorbehouden voor wie
theoretisch én technisch sterk is. Heb jij een grondig abstractievermogen en duik
je met plezier in moeilijke code? Stuur ons jouw CV!
Wat is de uitdaging?
De stijgende architecturale complexiteit en omvang van software leidt tot langere tests en analyses. Bedrijven
proberen voortdurend om die tijd te verkorten en zo de bijhorende kosten en verminderde bruikbaarheid te
minimaliseren. De oplossing? Evolueerbare software. Wie geïnteresseerd is in deze agile ontwikkelingsaanpak,
mag zich aan een job verwachten waarin intensief onderzoek centraal staat en innovatie troef is. Deze functie is
weggelegd voor burgerlijk ingenieurs die graag projectmatig werken, software ontwikkelen én
de wetenschappelijke theorie erachter verder willen uitbouwen. Na deze functie kan je doorgroeien tot R&D
Developer.

Hoe zien je dagen eruit?










Je start met een intensieve opleiding om je in de materie te kunnen verdiepen
In het begin schrijf je software en kan je stukken modelleren, op lange termijn werk je mee aan
de codegenerator
Je zal snel projecten kunnen opvolgen
Je programmeert in Java
Je ontwikkelt algoritmes, schermen en webservices
Je focust op het bouwen van kwaliteitsvolle software en schrikt niet terug voor de moeilijke aspecten
Je onderzoekt een unieke theorie en draagt zo bij aan innovatieve projecten die het IT landschap vorm
geven
Je komt terecht in een scale up die een internationale academische omgeving combineert met een
informele sfeer
Je werkt in Antwerpen

Welke troeven werp je in de strijd?








Je hebt een masterdiploma IT, Wiskundige Informatica of gelijkwaardig
Je hebt een gedegen basiskennis Java, kennis van modellering/analyse/SWarchitectuur is een pluspunt
Je houdt van zowel abstracte als technische uitdagingen
Je denkt steeds 3 stappen vooruit en draagt innovatie hoog in het vaandel
Je staat er voor open om steeds intensief te blijven bijleren
Je werkt nauwgezet en gestructureerd
Je bent niet bang om zelf op zoek te gaan naar uitdagingen en oplossingen in de software

