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UNI-Learning: ‘e-Learning made simple!’

We zijn één van de marktleiders in Europa van e-Learningoplossingen op maat voor bedrijven.
Wij maken e-Learning simpel!

Ons ambitieus jong team in volle groei combineert een hands-on mentaliteit met een no-nonsense
werksfeer. Onze medewerkers spreken liefst in meervoudsvorm: geen ik, maar wij vormen het team.

Ondertussen tellen we drie vestigingen: het hoofdbedrijf in Gent (België), een vestiging in Eindhoven
(Nederland) en een vestiging in Parijs (Frankrijk).

E-Learning met impact vraagt om beleving: dát staat bij UNI-Learning centraal. Daarvoor hebben je
joú nodig, ter versterking van ons jonge en dynamische Product Team België.
We zoeken een meedenker, een bouwer: een top professional in webtechnologie.

Als Software developer werk je direct met en voor onze klanten, is het resultaat van je werk direct
zichtbaar en heb je tevens een adviserende rol om ons bedrijf de juiste richting te geven.

Software developer
Functieomschrijving
Als ontwikkelaar die onze projecten creatief, technisch in elkaar bokst, …
• …Ben je nieuwsgierig naar web based learning.
• …Ontwikkel en realiseer je niche oplossingen en werk je mee aan de ontwikkeling van ons
nieuwe Flexibel Learning System.
• …Vertaal je de klantenbehoefte in creatieve (educatieve) oplossingen al dan niet samen
met onze designers.
• …Denk je mee over de visie, de architectuurlijnen en de plannen voor de toekomstige
ontwikkelingen.
• …Geef je technische input opdat onze designers de juiste weg inslaan. Zo halen zij echt
alles uit de beschikbare tools.
• …Ontferm je je over je projecten van start tot finish.
• …Blijf je de opgeleverde oplossingen ook technisch opvolgen en onderhouden.
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Profiel
• Je hebt een bachelor- of masterdiploma in informatica.
• Je hebt een doorgedreven kennis van .NET-technologie/frameworks.
• Je bent een expert in ontwikkeling met C#.
• Je hebt ervaring met Asp.NET, MVC 6 en met andere gangbare webtechnologieën zoals
JavaScript, CSS3, HTML5, etc.
• Je bent reeds in aanraking gekomen met WPF- en MVVM-ontwikkeling.
• Idealiter ben je geboeid door 3D en heb je reeds geëxperimenteerd met Unity 3D.

Aanbod
• Een snel evoluerende en uitdagende job met veel afwisseling en verantwoordelijkheid.
• Een informele bedrijfscultuur waar gewerkt wordt met korte communicatielijnen en een
hands-on mentaliteit.
• Deel uitmaken van een internationale succesvolle organisatie.
• Een marktconform salarispakket in functie van je ervaring.

Interesse?
Stuur dan zeker je cv naar jobs@uni-learning.com.
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