Middleware Integration Engineer (m/v/x)
Voltijds – onbepaalde duur
Je functie
·
·
·
·
·
·

Je stelt i.s.m. je teamleader duidelijke, overzichtelijke en gedetailleerde technische
analyses op, rekening houdend met de gebruikte technologie en infrastructuur.
Je ontwikkelt en implementeert de vooropgestelde technische oplossingen volgens de
afgesproken planning.
Je maakt hierbij gebruik van de aanwezige middleware en brengt aanpassingen aan waar
nodig.
Je test de oplossing om de kwaliteit te garanderen.
Je garandeert de goede werking van de middleware en volgt dit nauwgezet op.
Je werkt nauw samen met de collega’s van infrastructuur en ontwikkeling, zowel in het
Nederlands als Frans.

Je profiel
·
·
·
·
·
·
·

Je bent in het bezit van een bachelordiploma in de Informatica of hebt gelijkwaardige
ervaring. Ook als pas afgestudeerde kom je zeker in aanmerking.
Je hebt een uitgesproken interesse in middleware . Ervaring met Axway Synchrony en/ of IBM
Datapower Gateway en/of aanverwante producten is een duidelijke plus
Je hebt een doorgedreven kennis van xml-standaarden, object georiënteerd programmeren in
JAVA en/ of in .Net C#.
Je hebt een goede kennis van netwerkcomponenten en –protocollen.
Je hebt een basiskennis van Windows server en Linux.
Je bent bereid om (op termijn) deel uit te maken van de wacht.
Je hebt idealiter een goede en actieve kennis van het Frans (mondeling en schriftelijk).

Je werkomgeving
De informatica-afdeling van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten bestaat uit
een 200-tal IT-ers die toepassingen ontwikkelen voor alle aangesloten ziekenfondsen, hun
loketten (800) en binnendiensten, verspreid over heel België. Deze toepassingen worden gebruikt
door meer dan 3500 personen en maken dagelijks ongeveer 4 miljoen transacties mogelijk.

Ons aanbod
·
·
·
·
·

Je krijgt de kans om te werken in een organisatie met een breed maatschappelijk
engagement.
Wij zijn gevestigd in hartje Brussel op minder dan 5 minuten loopafstand van het Centraal
Station.
Wij bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur in een stabiele werkomgeving met
een uitgebreid vormingsaanbod.
Je werkt in een voltijdse 36-urenwerkweek met vrije vrijdagnamiddag. Ons glijdend
uurrooster zorgt voor een evenwicht tussen werk en vrije tijd.
Je krijgt aantrekkelijke extralegale voordelen: maaltijdcheques, een groepsverzekering, 100%
vergoeding woon/werkverkeer (aan tarief openbaar vervoer) en een hospitalisatieverzekering
bij één van onze ziekenfondsen.

Interesse?
Bezorg je kandidatuur aan Lizzy Konings, verantwoordelijke dienst
Vorming & Selectie, Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten,
St. Jansstraat 32-38, 1000 Brussel, of via E-mail,
vorming.selectie@socmut.be.
Ons ziekenfonds engageert zich voor de gezondheid en het welzijn van iedereen.
Dagelijks ijveren wij voor een toegankelijke en betaalbare ziekteverzekering.
Dit doen wij o.a. met een uitgebreid kantorennetwerk, kwaliteitsvolle diensten,
een sterke thuiszorgservice, gedreven socioculturele verenigingen… en met een
ijzersterk engagement. Want…

Iedereen telt mee. Altijd.

Meer info?
Meer informatie vind je op www.socmut.be. Voor bijkomende inlichtingen contacteer je:
Vandenbossche Stephane – Directeur IT (tel. 02/515 06 19). Volg ons ook op Twitter en LinkedIn.
Wij moedigen iedereen aan om te solliciteren. Kwaliteiten en competenties zijn belangrijker dan
afkomst, leeftijd, geslacht of arbeidshandicap.
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