SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Full Stack Developer
Bedrijfsnaam: AGT
Uiterste sollicitatiedatum: 30/09/2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

x
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AGT zoekt een Full Stack Developer met een analytische en
innovatieve geest
AGT is een toonaangevend adviesbureau in zijn vakgebied met internationale referenties. AGT
voert reeds 20 jaar studiewerk uit voor uiteenlopende projecten in verband met grondwater.
Om onze groei te ondersteunen zijn wij op zoek naar een nieuwe medewerker.
Momenteel wordt bekeken hoe de grote hoeveelheid data kan beheerd en toegepast worden in
nieuwe applicaties of services. We zoeken daarom een nieuwe collega om de digitalisering van
onze diensten verder te ontwikkelen en uit te breiden.
Taakomschrijving:

•

Je werkt in een multidisciplinair team aan code die de interne werking versterkt, en/of die nieuwe
mogelijkheden biedt voor de klant;

•

Je schrijft leesbare, voldoende gedocumenteerde en geteste code;

•

Je beheert een PostgreSQL/PostGIS databank en analyseert beschikbare data en noden;

•

Indien mogelijk ontwerp en onderhoud je full-stack Web applicaties;

•

Je communiceert met collega’s over nieuwe ontwikkelingen op het vlak van IT, specifiek Python, GIS
en web technologie.

Profiel:

•

Je hebt een bachelor of master diploma computerwetenschappen of gelijkwaardig, met een affiniteit
voor data uit de ondergrond;

•

Kennis van Python, SQL en Git is een vereiste;

•

Kennis van GIS, GeoServer is een pluspunt;

•

Expertise in web technologie is een pluspunt (JavaScript, CSS, HTML);

•

Ervaring met CI/CD, Docker, Azure, Kubernetes is een pluspunt;

•

Kennis van geostatistiek is een pluspunt;

•

Je hebt een goede technische achtergrond en bent in staat om toegankelijke code te ontwerpen,
rekening houdend met compatibiliteitsproblemen die kunnen opduiken bij het gebruik van open
source modules.

•

Je werkt nauwgezet en kan zelfstandig of in team opdrachten tegen een einddatum afwerken.
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Aanbod:

•

Je werkt in een jong en dynamisch studiebureau aan de uitbouw van het IT luik met toepassingen in
grondwater en energie;

•

Je mening is zeer belangrijk want we zijn op zoek naar een collega om een versnelling hoger te
schakelen;

•

Contract van onbepaalde duur, voltijds 40u/week;

•

Interessante verloning.

Plaats van tewerkstelling: Kontichsesteenweg 38, 2630 Aartselaar
Indien interesse, stuur je CV voor 30/09/2019 per email naar Valerie Berck
(valerie.berck@agt.be)
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