Ipsos is op zoek naar een Solutions Developer
WIE ZIJN WIJ?
Ipsos is een van de drie grootste marktonderzoekers ter wereld. Wereldwijd is Ipsos aanwezig in 88 landen
met meer dan 16.000 werknemers. In België is Ipsos een van de toonaangevende bureaus met 168
werknemers. Op basis van consumenten- en klantenbevragingen, sociale media analyse, analyse van
bestaande data, … helpen we onze klanten betere beslissingen te nemen, hun producten te verbeteren, de
prijs van hun producten te bepalen, hun merken te dynamiseren, betere reclamecampagnes te maken en
hun klanten tevreden te houden. Onze klanten komen uit diverse sectoren: telecom, FMCG, durables,
finance, services … en we doen zowel onderzoek in een B2C als B2B context voor hen.

Zin in een job binnen marktonderzoek?
IPSOS ZOEKT SOLUTIONS DEVELOPER
Het Solution Development team van Ipsos België is op zoek naar een extra Solutions Developer om te
voldoen aan de groeiende vraag naar op maat gemaakte data integratie- en rapporteringstoepassingen. Je
komt terecht in een klein maar divers team van ontwikkelaars waarin je jezelf kunt ontplooien en mee
instaan voor een essentieel onderdeel van het onderzoeksproces wat betreft de achterliggende
gegevensstromen, automatisatie en reporting. Je werkt nauw samen met de verschillende research teams en
staat in voor de functionele en technische realisaties met betrekking tot data collectie, data verwerking en
rapportering naar de klant. Daarbij sta je ook in voor uitbreidingen en onderhoud van bestaande
toepassingen en coördineert deze in al hun aspecten.

WAT GA JE DOEN?
In de loop van jouw carrière zal je in aanraking komen met tal van uiteenlopende sectoren, klanten,
projecten en uitdagingen, voornamelijk met betrekking tot :
Database & proces automatisatie
o Opzetten van automatische processen voor het inlezen, cleanen en processen van data bestanden.
o Opzetten van automatische data conversies, exports en transfers.
Ontwikkelen en aanpassen van data reporting tools (dashboards en/of webpagina’s).
o Kleine mobile-friendly webpagina’s en e-mails.
o Grotere, database-gestuurde websites voor online reporting naar klanten.
o Offline en online dashboard reporting.
Technische ondersteuning bij grote en langdurige tracking studies.
o Scripting en controle van vragenlijsten voor veldwerk in gespecialiseerde software.
o Ontwikkelen van rapporten & dashboards voor opvolging van het veldwerk.
Ontwikkelen en/of aanpassen van op maat gemaakte interne software en tools.
Meewerken aan het uitwerken van nieuwe technologische oplossingen en technieken (API’s,
autocoding, text & image analytics, VR/AR, data visualisatie, etc.)

BEN JIJ DIT ONGEVEER?
Bachelor of Master diploma met de vereiste aandacht voor informatica.
Je hebt een goede kennis van Microsoft Office (vooral Excel en Access). VBA is een pluspunt.

Kennis van of ervaring met RDBMS is vereist (MS SQL Server, T-SQL procedures & jobs,…)
Kennis van MS SSIS is een pluspunt.
Je werkt graag met databases en zoekt graag hoe je zo efficiënt mogelijk kan werken.
Je hebt ervaring met HTML & CSS. Javascript en/of Bootstrap zijn een pluspunt.
Kennis van .NET is een grote troef (Webforms/MVC/Winforms in VB.NET of C#).
Je hebt oog voor detail, kunt nauwgezet werken en documenteert jouw code overzichtelijk.
Je bent een echte teamspeler maar kunt ook zelfstandig werken.
Je denkt flexibel, klantgericht en wilt voortdurend verbeteren.
Je bent leergierig en beschikt over een uitstekend logisch & analytisch denkvermogen.

WAT DRIJFT DE MENSEN DIE BIJ IPSOS WERKEN:
Je komt terecht in een jong en gedreven team waar collegialiteit geen loos begrip is.
Je werkt in een internationale omgeving.
Je helpt klanten wiens producten en merken jij, je familie en vrienden zelf kennen en gebruiken.
Je werkt op projectbasis waardoor je heel wat afwisseling hebt, zonder dat je jezelf hiervoor van klant
naar klant dient te verplaatsen.
Je krijgt ruimte om te innoveren en je eigen creativiteit te ontplooien.
We investeren in diverse opleidingen om jullie zo snel mogelijk kennis en ervaring te laten opdoen.
We werken met de nieuwste technologieën zoals eye tracking, social listening, virtual reality,…
We doen veel activiteiten met de collega’s samen om elkaar beter te leren kennen.

CONTACTEER ONS!
Stuur je CV en motivatiebrief met referentie ‘SD’ naar Barber Stes - Barber.Stes@ipsos.com. Voor meer
informatie over ons bedrijf kan je een kijkje nemen op www.ipsos.com.

