Senior Drupal Developer - European candidates are welcome to apply - English only
Deze vacature wordt ook aangeboden door: ALL EUROPEAN CAREERS
Vaste Job - Online sinds 13 sep. 2018 - gewijzigd sinds 14 september

Functieomschrijving
We are urgently looking for a Drupal Developer in Brussels. Candidates need to be fluent in English.
"All positions are open for EU citizens." You currently live abroad and want to work in Brussels, please apply and we
will get in touch with you ASAP.
Tasks and responsibilities:
Develop, improve and maintain web tools, products, services and standardised IT models serving front line needs;
Run technical, functional and integration testing;
Manage the deployment of Drupal solutions;

Profiel
Bachelor or Master degree;
Excellent knowledge of Drupal: front and backend experience;
Good knowledge of HTML, CSS, Javascript and AJAX;
Ability to cope with fast changing technologies used in application developments;
Fluent in English;
Start date: ASAP
Employment time: Fulltime, Longterm
Location: Brussels

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

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

Plaats tewerkstelling
Brussel

Vereiste studies
Hoger onderwijs van 1 cyclus (HO1C - voorheen korte type)
Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)
Master (MA)
Academisch (gerichte) bachelor (ABA)
Hoger beroepsonderwijs (HBO)

