Junior Software Engineer
Start september 2018
Quality@Speed is een consultancy organisatie die bedrijven helpt om betere software
sneller op de markt te krijgen. Via een nauwe samenwerking met onze klanten brengen
we de noden rond kwaliteitsprocessen in kaart. Op basis hiervan ontwikkelen we een
strategie die bestaande processen optimaliseert en focust op kwaliteit én snelheid in het
ontwikkelen van nieuwe applicaties. Deze aanpak laat ons toe om echt waarde te
creëren bij onze klanten.
Als Junior Software Engineer stap je mee in het software development proces bij onze
klanten. Je wordt gecoacht in verschillende technieken en methodologieën om een quality
driven cultuur te implementeren bij de klant en op een efficiënte, duurzame manier
applicaties te bouwen. Samen met je collega’s neem je verantwoordelijkheid op om best
practices in het development proces toe te passen en probeer je de maturiteit bij de klant
hieromtrent te verhogen.
Als software engineer bij Q@S krijg je de kans om in te stappen in ons young graudates
academy en door te groeien naar een vooraanstaande developer binnen een technologie
stack die het best bij jou past. Van daaruit neem je je verdere ontwikkeling zelf in handen
en bepaal je mee in welke richting je carrière verder evolueert.

Jij:
•
•
•

•
•
•

Je bent recent afgestudeerd in een IT gerichte opleiding en hebt een passie voor
software development
Of het nu vanuit een java of .net omgeving is, back-end of front-end, je wil vooral
op een effectieve manier kwalitatieve software bouwen
Je hebt interesse in verschillende ontwikkelstijlen en wil je verdiepen in zaken
zoals domain driven design, TDD, Continuous integration, pair programming,
continuous deployment, … Je denkt na over wanneer welke aanpak belangrijk is.
Je bent leergierig en streeft ernaar om je software development vaardigheden
steeds te verbeteren.
Je houdt van een uitdaging en kan kritisch nadenken over de uitdagingen die zich
afspelen bij onze klanten.
Je bent graag mee met de laatste nieuwe trends in software development en je
staat open voor nieuwe ideeën.

Wij:
•
•

•

bieden een leuke werkplek met diverse opportuniteiten om je carrière uit te
bouwen en vorm te geven
voorzien een training in alle domeinen van gestructureerde software testing die
gepaard gaat met een stageperiode bij één van onze klanten vooraleer je op je
eerste project zal starten
bieden een competitief salaris met extralegale voordelen zoals een bedrijfswagen,
tankkaart, hospitalisatie- en groepsverzekering, laptop, GSM abonnement,…

•
•
•

verzekeren een persoonlijk groeipad met een jaarlijks trainingsplan
zorgen voor een uitdagende job met veel variatie als consultant bij één van onze
klanten
nemen je op in een jong en dynamisch bedrijf met een familiecultuur

Heb je interesse of wil je gewoon graag meer weten? Stuur dan je CV door naar
Karlien of Steffi via jobs@qualityatspeed.be!

