Application Developer
Deze vacature wordt ook aangeboden door: SERCO Belgium
Vaste Job - Online sinds 18 sep. 2018 - gewijzigd sinds 20 september

Functieomschrijving
• Development and maintenance of software applications
• Development and integration of technological components
• Implementation of user requirements
• Prototyping
• Elaboration of test programs
• Integration with other applications
• Writing of technical documentation
• Assistance with deployment and configuration of the system
• Participation in meetings with the project teams.

Profiel
• Good knowledge of application development environments
• Good knowledge of the design and development of web and multi-tier applications
• Good knowledge of modelling tools (e.g. UML)
• Knowledge about responsive, multi-device development (e.g. desktop, laptop, tablet, smartphone)
• Knowledge of software development methodologies (e.g. RUP, AGILE)
• Knowledge of relational database systems
• Ability to cope with fast changing technologies used in application developments
• Ability to participate in multi-lingual meetings, ease of communication
• Capability of integration in an international/multi cultural environment.

Jobgerelateerde competenties
De architectuur van de informatiesystemen van de onderneming analyseren
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Gegevensdragers opstellen voor informatiedoorstroming of opleiding en deze doorgeven aan de betrokken
personen
Lastenboeken en functionele en algemene specificaties uitwerken, bijwerken en aan de opdrachtgever overmaken
Gebruikers begeleiden of opleiden over de nieuwe vakprocessen en toepassingen
Functionele oplossingen formaliseren en bepalen Evoluties en functionele uitbreidingen van het
informatiesysteem voorstellen aan de opdrachtgever
De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren
Overgaan tot het uitvoeren van functionele en technische verbeteringen De applicatie uitrollen (parametrering,
opvolging, ...)
Samen met informatici een softwarepakket kiezen en een werkwijze aanbevelen voor de toepassing in de
onderneming (ontwerp, ontwikkeling, uitrol)
Behoeften van de opdrachtgever identificeren Vakprocessen analyseren Opportuniteit en uitvoerbaarheid
evalueren
Functionele tests van de ontwikkelde toepassingen uitvoeren en opvolgen
De realisatie van projecten superviseren en coördineren
Strategische keuzes voor de evolutie van de informatiesystemen van de onderneming bepalen en aanbevelen
Controleren of de gebruikers de informatiesystemen gelijkvormig gebruiken (regels, procedures, ...)

Persoonsgebonden competenties
Resultaatgerichtheid
Commercieel zijn
Omgaan met stress
Klantgerichtheid
Leervermogen hebben
Regels en afspraken nakomen
Zelfstandig werken
Samenwerken als hecht team
Creatief denken (Inventiviteit)
Plannen (= ordenen)
Contactvaardig zijn
Zin voor nauwkeurigheid hebben

Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

Aanbod
Full details on application - Relocation assistance provided, if applicable.
Please note that this position is also open to freelancers (independent contractors).

