De Balta Group is de grootste producent van textiel vloerbekleding in Europa. Een unieke marktgerichte creativiteit, een
sterk doorgedreven verticale integratie en ‘operationele uitmuntendheid’ op elk niveau, typeren onze strategie.
De Balta Group heeft wereldwijd 9 productievestigingen, waaronder 6 in België, 1 in Los Angeles, 2 in Uşak Turkije en
distributiecentra in Sint-Niklaas (België) en in Dalton, Calhoun en Rome (USA) voor Noord-Amerika.
Balta wordt gedragen door de inzet en de werkkracht van zijn 3.900 medewerkers. Alles is gericht op een professionele,
klantvriendelijke aanpak waardoor we ons kunnen profileren als betrouwbare partner.
Voor onze centrale ICT afdeling in Sint-Baafs-Vijve zoeken we een

java developer.

Over de functie
Balta is een sterk groeiende internationale organisatie waarbij ICT een belangrijke rol vervult. Binnen een uitgebreid
ICT landschap zoeken we een java developer voor ons Digital Engagement and Innovation team. In deze rol werk je
mee aan de digitale transformatie binnen balta met het uitbouwen van ons E-commercie platform. Je rapporteert
aan de projectlead Digital Engagement and Innovation.
Jouw verantwoordelijkheden:
• Je werkt aan het verder ontwikkelen van een E-commerce web platform, hoofdzakelijk in java. Dit omvat
zowel het toevoegen van nieuwe als het wijzigen van functionaliteiten binnen een bestaand framework.
• Je bent betrokken van het begin tot en met de oplevering van deze nieuwe of gewijzigde functionaliteiten.
• De agile manier van werken binnen het team laat je toe om op een snelle en efficiënte manier te kunnen
antwoorden aan de business noden. Een nauwe samenwerking met andere teamleden, om zo eenvoudig met
je collega’s te communiceren over problemen en creatieve oplossingen, is hiervoor wel een vereiste.
Maak het verschil
•
•
•
•
•

Je behaalde een bachelor of master diploma in ICT en je hebt ervaring in java of een gelijkwaardige taal.
Je hebt een basis kennis in web development: HTML5, CSS3, Javascript, Jquery.
Een positieve can-do houding en leergierigheid zijn een must binnen deze functie.
Er is ruimte voor uitdagingen, en het zelfstandig uitwerken van bepaalde taken.
Enige ervaring op volgende vlakke is ideaal, maar geen must. Je krijgt bij ons de kans om je te ontwikkelen op
één of meerdere van deze domeinen, namelijk:
o REST & web services
o Java servlets JSP/JSTL
o SOLR
o Web services; SOAP, REST
o UX kennis
o Spring Framework (MVC, Core)
o Relationale databases; SQL, MYSQL
o IntelliJ
o JQuery, Ajax
o Version control; GIT

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Een uitdagende functie in een sterk groeiende organisatie die internationaal actief en financieel gezond is.
Je komt terecht in een open werkomgeving met de nodige teamspirit.
Naast de inhoudelijke uitdagingen bieden we een aantrekkelijk loonpakket, inclusief extralegale voordelen en
diverse opleidingsmogelijkheden.
Een flexibele arbeidsregeling en een filevrije omgeving.

Interesse?
Stuur je cv naar Joke Timmerman via human.resources@baltagroup.com.

