REGIO ROESELARE

Full Stack software developer
Dewaele Vastgoedgroep is op zoek naar een Full Stack Software Developer.
Interesse? Lees snel verder en aarzel niet om te solliciteren.

Wat ga je doen?
In deze functie werk je mee aan de verdere uitbouw van onze software applicaties. Je ontwikkelt web
toepassingen voor onze interne en externe klanten. Onze stack bestaat uit Python, Java en HTML 5. Je
gebruikt Amazon Web Services, Docker containers en implementeert de best practices zoals Test Driven
Development en version control. Je biedt ondersteuning bij software-technische problemen en
streeft naar gebruiksvriendelijke software. Je volgt de recente ontwikkelingen in de webtechnologie op
en stelt proactief verbeteringen voor. Je bent verantwoordelijk voor alle lagen van de software stack
en staat in voor de technische kwaliteit van het systeem. Je werkt steeds vanuit de noden van de
gebruiker en creëert oplossingen door gebruik te maken van de nieuwste technologieën.

Dit ben jij!
- Je beschikt minimum over een Bachelordiploma Informatica of gelijkwaardig door ervaring.
- Je hebt een duidelijke passie voor technologie en software ontwikkeling.
- Bij voorkeur heb je een eerste ervaring in het ontwikkelen van software in een moderne
programmeertaal en ben je bereid om te schakelen naar onze technologie stack.
- Je hebt een ruime kennis van Object Oriented Programming, Design Patterns, testing en hebt ervaring
met version control systemen (Git).
- HTML 5, CSS en Javascript zijn je niet vreemd.
- Kennis van geavanceerde front-end technologie zoals Angular, Vue en Backbone is een sterk pluspunt.
- Enige ervaring met CSS preprocessors (sass, less), Java, Python, Django Framework / Flask en Git is
goed meegenomen.
- Je beschikt over een goede kennis van de Engelse taal.

Dit mag je verwachten.
Je komt terecht in een innovatieve werkomgeving en werkt samen met een enthousiast team.
Daarnaast krijg je de kans om oplossingen te ontwikkelen voor onze dynamische vastgoedgroep. We
bieden de mogelijkheid om je verder te specialiseren via opleidingen. Tenslotte krijg je de nodige
ruimte om nieuwe technologieën en projecten verder te onderzoeken. Je werkt vanuit ons hoofdkantoor
te Roeselare, gelegen op het vlot bereikbare Accent Business Park. Dewaele Vastgoedgroep springt eruit
door zijn innovatieve en professionele aanpak. Ook jij kan hiervan deel uitmaken!

Is er een match?
Surf dan naar www.dewaelevastgoedgroep.be/jobs en vul het sollicitatieformulier in. Voor meer
informatie kan je steeds terecht op onze HR afdeling via 056 234 332.

