De Federale Overheidsdienst Financiën zoekt :
Java Developer (6 plaatsen)
Solliciteren t.e.m. 23/04/2018 via Selor :
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG18063/Java-Developer-m-v-x-

Jobinhoud
Wij zoeken Java Developers die zin hebben om de handen uit de mouwen te steken en mee te
werken aan de ontwikkeling van applicaties en projecten die een brede maatschappelijke rol
vervullen. Bij ons krijgt talent alle kansen om nieuwe dingen te proberen en bij te leren.
 Je draagt bij aan het ontwerpen en het ontwikkelen van informaticatoepassingen op basis
van voorafgaandelijke functionele en technische analyses.
 Je verzekert de opvolging en de ontwikkeling van de kwaliteit van JAVA programma’s in een
multi-user omgeving, met een hoge beschikbaarheid en zichtbaarheid.
 Je volgt de technologische ontwikkelingen en je verleent technische adviezen binnen jouw
specifiek kennisdomein door mogelijke aanpassingen aan projecten voor te stellen.
 Je analyseert de behoeften van de gebruikers, al dan niet in samenwerking met de
functionele analisten.
 Je komt tegemoet aan de verwachtingen en technische specificaties van de gebruikers,
rekening houdende met de haalbaarheid en de regels binnen de administratie.
 Je stelt de technische documentatie op.
 Je staat mee in voor het onderhoud van de toepassingen om ze te verbeteren of aan te
passen aan de evolutie van de hard- en software.
 Je levert een adequate technische ondersteuning.
 Je geeft ondersteuning/coaching aan collega’s.

Profiel


Bachelor in in een studierichting informatica, elektronica of programmeren , zonder
relevante professionele werkervaring
OF





Bachelor alle richtingen + een relevante professionele werkervaring van minimum 1 jaar. Wat
betreft de relevante professionele werkervaring, verwachten we een ervaring van minimum
1 jaar in het ontwikkelen van webapplicaties (met oriëntatie Java JSE/J2EE, lokaal of
gedistrubeerd).
Je wordt eveneens toegelaten als je laatstejaarsstudent bent van het academiejaar 20172018 voor het behalen van het vereiste diploma van het korte type of van het hoger
onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent) of technisch
ingenieur behaald in een afdeling informatica, elektronica of programmeren uitgereikt door
een Belgische hogeschool na tenminste 3 jaar studie.

Aanbod
Loon
Minimum aanvangswedde: zonder ervaring € 28 906,31 en met 1 jaar ervaring € 29 334,70 (bruto
jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
 mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 voordelige hospitalisatieverzekering
 gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 allerlei sociale voordelen
 gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 glijdende werkuren in een 38-uren week
 mogelijkheid tot telewerk of satellietwerk
 26 verlofdagen per jaar
 mogelijkheid tot het valideren van relevante vorige werkervaringen

Meer info over werken bij de FOD Financiën :
https://www.jobfin.be/nl
Meer info over de selectieprocedure:
https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG18063/Java-Developer-m-v-x-

