JUNIOR JAVA DEVELOPER
DEVELOPMENT CENTER ZELE
OOST-VLAANDEREN
Welkom bij onepoint Zele! De parel van het waasland! Geen file naar Antwerpen, Brussel of
Gent!
Als junior Java Developer kan je deel uitmaken van ons
development team in Zele en word je intern ingezet op projecten
van klanten waar je je kennis optimaal kan benutten. Je zal werken
aan uitdagende ontwikkelings- en integratieprojecten in een agile
omgeving. Passie en creativiteit zorgen ook voor de nodige
doorgroeimogelijkheden die je bij ons zeker kan vinden!

Wie zoeken we?
Jij ben iemand met een sterk analytisch en probleemoplossend brein. Je bent in staat om problemen
om te zetten in concrete oplossingen en deadlines schrikken jou niet af. Je hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel en je bent een echte teamspeler, maar kan natuurlijk ook zelfstandig
werken.
Je spreekt vloeiend Nederlands (Antwerps, West-Vlaams, Oost-Vlaams, Brussels of zelfs Limburgs) en
je hebt een Bachelor diploma of gelijkwaardig denkniveau.
So far so good? Dan gaan we nog even verder…
Als gepassioneerd Java Developer heb je waarschijnlijk al gehoord van volgende technologieën:











Java backend
REST services
Angular frontend
Yarn/Maven
GIT, React
Spring (nadruk leggen op de toegankelijkheid van gegevens van de database)
Test Driven Development
Oracle + SQL Developer/Toad
diverse bijkomende libraries
scrum en/of kanban kennis

Ken je nog niet alles wat hier staat, maar ben je wel zéér geïnteresseerd om het te kunnen? Neem ook
zeker even contact op!

zele-hr@groupeonepoint.com

+32 9 349 37 60

Freya Christiaens

Wat bieden we?
In de eerste plaats verwelkomen we jou graag in onze familie.
Daarnaast is onepoint de marktleider als het op digitale
transformatie aankomt.
Doorgroei
Je krijgt de mogelijkheid om aan je carrière te bouwen en wij zullen
jou daar in ondersteunen. Opportuniteiten zien, initiatief nemen en
opleidingen volgen zijn sleutelbegrippen in jouw groei.
Werksfeer/omkadering
Naast ons communicatieplatform, zijn er verschillende events die
ervoor zorgen dat je jouw collega’s echt leert kennen. Jouw partner
wordt ook actief mee betrokken in onze familie. Ja, familie, bij ons
krijg je er ook een Peter/Meter bij! Laat die nieuwjaarsbrieven maar
komen!
Zelfstandig werken (autonomie/ownership)
Als onepoint medewerker is het belangrijk om jouw job je eigen te maken en om voldoende ownership
te nemen. Uiteraard kan je ook de collega’s om hulp vragen, kan je kennis met elkaar delen en
constructieve feedback opvragen aan elkaar.
Fitness Ruimte
We denken ook aan jouw gezondheid!  In ons kantoor is een fitness waar jij je gratis samen met je
partner 24/24 kan uitleven!

En als kers op de taart bieden we jou een marktconform loon dat aangevuld wordt met een breed
gamma aan extralegale voordelen…Zoals geen file naar de grootsteden want jij werkt in het gezellige
Zele! Parking voor de deur, flexibele werkuren en lekkere Nespresso koffie!

zele-hr@groupeonepoint.com

+32 9 349 37 60

Freya Christiaens

Wie zijn wij?
Een internationale sterke IT speler die al meer dan 35 jaar actief is op de Belgische markt.
Onze platte structuur en innovatief werken zijn onze stokpaardjes, onze mensen de spil van onze
organisatie.
Ben jij klaar om de volgende stap in jouw carrière te zetten bij een vooruitstrevend bedrijf waar ook
de mens centraal staat?
Wij zijn in ieder geval nieuwsgierig om jou te leren kennen! 

Let’s meet for a coffee!

zele-hr@groupeonepoint.com

+32 9 349 37 60

Freya Christiaens

