Ter attentie van:
Gemotiveerde Junior IT consultants

We forge IT

Junior IT-consultant
Wie zijn we?
Hailforge is een IT-startup in hartje Gent die zich specialiseert in het ontwikkelen van creatieve IToplossingen voor allerhande uitdagingen waarmee ondernemingen worden geconfronteerd in
tijden van digitale revolutie.
We zijn actief in Vlaanderen en Brussel, waar we oplossingen creëren voor zowel grote als kleine
ondernemingen in elke mogelijk denkbare sector. Afwisseling troef dus!
Je zal terechtkomen in een jong, gepassioneerd team dat geleid wordt door twee ervaren rotten in
de business! Uiteraard is het hier niet “all business” en wordt er ook tijd gemaakt om af en toe
even stoom af te blazen, daar komen die toﬀe collega’s dan weer goed van pas!
We willen geen enkele stap van het groeiproces overslaan, daarom kiezen we er bewust voor om
op een gestage manier te groeien. En daar hebben we jou uiteraard voor nodig!

Functieomschrijving
Als IT-consultant zal je onze klanten bijstaan in het ontwikkelen van het antwoord op hun
uitdagingen! Geen enkel project zal hetzelfde zijn, hierdoor is je functieomschrijving steeds aan
verandering onderhevig. Naargelang je skills zal je steeds in verschillende rollen terechtkomen,
waardoor jij een breed pakket aan vaardigheden zal ontwikkelen!

Jouw profiel
Je hebt een bachelor- of masterdiploma in informatica;
Je beheerst Java (8) en bent vlot met het Spring Framework;
Een bezoekje aan het café om de hoek met je collega’s lijkt jou fijn, daar komen we dan wel te
weten wat jouw favoriete Netflix series zijn;
Ook de Atlassian stack is jou niet onbekend (bv. Jira, Confluence, Bamboo, BitBucket, …);
Je kan je aarden in een Agile ontwikkelomgeving;
GIT klinkt je bekend in de oren;

Aanbod
Een job waar je jouw passie, deskundigheid en energie in kwijt kan;
Start-up mentaliteit waardoor je al snel veel verantwoordelijkheid en inspraak krijgt;
De kans om mee te groeien met de onderneming;
Een meer dan marktconform salaris met een heel pak extralegale voordelen zoals o.a. een
bedrijfswagen waarmee jij je vrienden & vriendinnen jaloers maakt;
En last but not least, een tof team waar je steeds op kan terugvallen!
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