Software ontwikkelaar transitie mainframe naar .NET
Binnen ArcelorMittal Gent staan we aan de vooravond van een technologische omschakeling van
onze “supply chain processen”. Onze Mainframe omgeving zal de komende jaren uitgefaseerd en
vervangen worden door een .NET Windows omgeving.
Altijd al gedroomd om dergelijke transitie mee te beleven en mee te bepalen ? Dan ben jij de
geknipte persoon voor de functie binnen de afdeling Informatica.

Functieomschrijving
Je werkt als ontwikkelaar mee aan tal van lokale en transversale IT-projecten die betrekking
hebben op de ontwikkeling en transitie van de “supply chain processen” (orderbeheer, order- &
lijnplanningen, keuring, verzending, …)
De eerste jaren zal de nadruk op Mainframe liggen waar de technologische achtergrond zich
vooral toespitst op : PL/I (of een gelijkwaardige procedurele programmertaal – bvb. Cobol),
IMS/DC (transaction monitor) en DB2 (relationele databank).
Naarmate de jaren vorderen zal het .NET gedeelte de bovenhand beginnen nemen. Waar u binnen
een ruime waaier aan technologieën en methodologieën zal werken : C#, VB.NET, HTML5,
Angular, Entity Framework, SQL-Server, Visual Studio, TFS-GIT, OO, Agile Scrum,…
Ken je één of meerdere van deze ontwikkelplatformen of ben je geboeid om ze te leren kennen,
dan ben je bij ons aan het juiste adres. Je schrijft code, helpt debuggen & testen, maakt gebruik
van frameworks & deployment tools, geeft ondersteuning en lost problemen op.
Het documenteren zit bij jou in de vingers.
Je draait mee in een wachtdienst. ( 2 à 3 weken per jaar)

Profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een bachelor diploma Informatica of Elektronica/ICT
Je ziet jezelf meedraaien in een industriële omgeving
Je bent op de hoogte van de nieuwste trends inzake software ontwikkeling en je bent
bereid jezelf continu bij te scholen
Je bent niet wars van repetitieve taken
Je bent stressbestendig
Je bent sociaal vaardig en in staat om jezelf vlot te integreren in nieuwe en bestaande
teams
Je bezit over een goede kennis van Nederlands en Engels. Frans is een pluspunt

Interesse?
Solliciteer via onze website.

