Java / Angular Developer - Luxembourg - Open for European candidates
Vaste Job - Online sinds 13 sep. 2018 - gewijzigd sinds 14 september

Functieomschrijving
We are urgently looking for a Senior Java Developer with Angular knowledge. At least 1-2 year of active experience
with
Angular.
Main tasks:
Programming/maintenance of presentation layer of multi-tier applications
Design and development of application for mobile devices (tablets, smartphones…)
Design and development of user interfaces for PCs, tablets, smartphones.
Design and development of Rich Internet applications
User ergonomics
Testing of web applications.
Installation and configuration of web applications
Migration and updates of web applications
Creation of on-line help in information systems
Participation in meetings with project teams

Profiel
Bachelor or Mastor ;
+5 years of Java experience;
In-depth knowledge of Angular: 1 to 2 years of experience;
In depth knowledge of applications design;
In depth knowledge of modelling tools (UML);
Good knowledge of Object Oriented Programming languages;
Fluent English;

Jobgerelateerde competenties
Een prototype of model van de ontwikkeling ontwerpen en uitwerken (design application)
Programmeren in een specifieke computertaal
Behoeften van de klant of gebruiker analyseren Het functioneel lastenboek opstellen (specificaties, termijnen,
kosten, ...)
Programmeren in een computertaal: Java
De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren
Documenten en technische ondersteuning voor de ontwikkelaars, gebruikers, informaticadiensten, ... uitwerken en
bijwerken
Technische specificaties van de informatica applicatie uitwerken en opstellen (lastenboek)
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Een ontwikkeld product presenteren Gebruikers opleiden over de geleverde informaticatoepassingen
Fasen en procedures van de technische en functionele tests van informaticaprogramma's en -applicaties bepalen
en uitvoeren (planning, validatie, ...)
Een prototype van de technische oplossing realiseren voor validatie door de opdrachtgever (typeconfiguratie, ...)
Informaticacomponenten selecteren, assembleren en integreren (programma's, databanken, specifieke
ontwikkelingen, ...)
De productie van softwareoplossingen realiseren in een omgeving (servers, werkposten, besturingssystemen, ...)
Technische en functionele problemen analyseren Corrigerende acties, technische aanpassingen, ... voorstellen
Informaticaprogramma's en -applicaties ontwerpen en ontwikkelen

Aanbod
Attractive and challenging position
Interested:
Send your resume and motivation to resume@all-european-careers.com.

Plaats tewerkstelling
Luxemburg

Vereiste studies
Master (MA)
Hoger beroepsonderwijs (HBO)
Academisch (gerichte) bachelor (ABA)

Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
Hoger onderwijs van 1 cyclus (HO1C - voorheen korte type)

Talenkennis
Engels (goed)

Werkervaring
Minstens 5 jaar ervaring

Contract
Vaste Job
Contract van onbepaalde duur
Voltijds

Plaats tewerkstelling
Luxemburg

