Trainee software engineer Java
Functie:
Net een IT-diploma op zak? Of binnenkort? En op zoek naar de ideale start voor een
boeiende carrière? Waag dan zeker je kans bij Colruyt Group: op 3 september 2018
starten we met een traineeship in Java development om je zo in een uitdagende ITloopbaan te katapulteren.
Met ons traineeship hebben we een scherp doel voor ogen: jou helemaal
klaarstomen voor een job als junior software engineer binnen Colruyt Group.
Dat doen we met een gezonde mix van deep dives in market standard
technology voor front-end (Angular, HTML5, CSS, Javascript!) én back-end (Java,
JPA/Hibernate, REST!), afgewisseld met enkele hands-on development-projecten in
verschillende domeinen van Colruyt Group (logistics, e-commerce, sales, finance,
purchase, energy …). Je code bouw je in een IDE naar keuze (IntelliJ, Eclipse …) en
wordt opgepikt door onze continuous integration (Gradle, Jenkins, JUnit, Selenium!).
Om het jou nog meer naar de zin te maken, doen we er ook nog een inspirerende
winkelstage bovenop. Je zal versteld staan hoeveel IT er in zo’n winkel zit …
Samen met een select clubje collega-trainees ontdek je tijdens je traineeship zo ons
IT-landschap en onze eindgebruikers, maar ook ons bedrijf en onze cultuur. En
mogelijk zelfs een stukje van jezelf. Van bij de start heb je ook een intern netwerkje
van gelijkgestemden achter de hand. Wij van onze kant zorgen voor de trainers, de
coaches en een intensieve begeleiding op maat.
Je ziet: Colruyt Group heeft meer te bieden dan enkel ‘de laagste prijs’. Véél
meer. Bovendien kan je ook zelf je werkplek kiezen: wordt het Halle, Haasrode of
Deinze?
Profiel:







Opleiding en ervaring – Je hebt een bachelor- of masterdiploma informatica.
Probleemoplossend vermogen – Als er zich een probleem voordoet,
panikeer je niet maar ga je efficiënt op zoek naar de meest geschikte
oplossing.
Leergierigheid – Je bent nieuwsgierig en volgt de nieuwste trends in de ITwereld. Je wil je ook regelmatig bijscholen om met die trends volledig mee te
zijn.
Talenkennis – Je hebt een goede kennis van het Nederlands en Engels zodat
je vlot kan samenwerken met alle collega’s.

Wij bieden:


Stimulerende werk- en leeromgeving – Je gaat aan de slag in een
stimulerende werkomgeving en blijft op de hoogte van de nieuwste
ontwikkelingen binnen jouw vakgebied.



Afwisseling – Je kan rekenen op een boeiend traineeship boordevol
afwisseling, zowel inhoudelijk als sociaal.



Permanente leermogelijkheden – Je krijgt volop de kans om jouw talenten te
ontwikkelen. Na je traineeship krijg je ook de kans om door te groeien.



Extralegale voordelen – Je krijgt een competitief loon dat doorheen je
loopbaan aangevuld kan worden met extralegale voordelen (winstdeelname,
maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, bedrijfswagen …).
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