Junior software-tooling engineer - req1637
Proximus is in België het voornaamste telecommunicatiebedrijf en marktleider op verschillende gebieden, onder meer de vaste
telefoonlijnen, de mobiele communicatiediensten en de breedbanddata- en -internetdiensten.

Uw opdracht
Beschrijving
Proximus Group is een telecommunicatie- & ICT-bedrijf dat actief is op de Belgische en internationale markten en diensten
verleent aan particuliere, zakelijke en openbare klanten. Wij zijn de toonaangevende leverancier van telefonie, internet, televisie
en netwerkgebaseerde ICT-diensten in België via onze merken Proximus en Scarlet. Vandaag zijn we op zoek naar een zeer
gemotiveerde junior software-tooling engineer voor ons corporate tooling team die ons helpt instrumenten en technieken te
implementeren en ondersteunen die de levertijd van de applicatie verkorten en die de kwaliteit van de applicatie-ontwikkeling
binnen de IT-afdeling van Proximus verbeteren. Je maakt deel uit van een team van hooggekwalificeerde professionals die je
technische en niet-technische vaardigheden zullen verbeteren.

Verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•
•

Samenwerken in teamverband met andere IT-experts om ‘best practices’ binnen de ontwikkelingsorganisatie te definiëren en
implementeren.
Verzamel vereisten, voer functionele en technische analyses uit en beheer de applicaties die door het team worden
onderhouden.
Neem deel aan de releases volgens de ‘change & management’ processen binnen Proximus.
Onderzoek aanvragen voor nieuwe hulpmiddelen en verstrek aanbevelingen
Licentiebeheer van tools
Automatiseer processen en workflows in het team om flexibeler te worden
Zorg voor de dagelijkse ondersteuning aan onze eindgebruikers

Uw profiel
Ervaring en expertise
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Bachelor of master in informatica
Kennis van onderstaande talen en hulpmiddelen is een must:
o Java / Perl / Python / Spring / J2EE / JavaScript
o Linux / Maven / Jenkins / Nexus / Git
o Linux / Windows
Kennis met een of meer van de onderstaande punten wordt aanzien als een pluspunt:
o Sonar / AppScan / Jira / Confluence / Eclipse
o Angular / .NET / HTML / CSS / Groovy
o VMWare / OpenShift
De Application Development Life Cycle heeft geen geheimen voor u.
Goed niveau van Engels (spreken en schrijven), extra talen zijn een pluspunt
De mogelijkheid om zelfstandig te werken
Mogelijkheid om volgens regels, normen en richtlijnen te werken
Goede communicatievaardigheden
Klantgericht, oplossingsgericht en met kennis van zaken
Pro-actieve en can-do-houding
Team speler

Ons aanbod:
Een professionele en stimulerende werkomgeving in de telecommunicatiesector. Uiteenlopende carrièremogelijkheden in de
Proximus Groep zowel op nationaal als op internationaal vlak, kwalitatieve opleidingen in nieuwe technologieën, een erkende en
rijke expertise. Wij bieden u een aantrekkelijk salarispakket aan en vele extralegale voordelen.

Solliciteren:
Proximus jobsite.

