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 web developer
Bedrijfsnaam: Informat/Plantyn Diksmuide
Uiterste sollicitatiedatum: 1 november 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
X
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Voor haar software-afdeling in Diksmuide (Informat Schoolsoftware: www.informat.be) is
Plantyn (www.plantyn.com) op zoek naar een full-stack web developer.

Full-stack web developer, Diksmuide
We zijn op zoek naar een full-stack web developer met focus op de front-end, kennis van
modern web applications en aandacht voor de security.
De nieuwe medewerker komt terecht in een vrij autonoom team dat administratieve software
ontwikkelt voor heel wat Vlaamse hogescholen (PersAdmin! en BaMaFlex!). Dit team zoekt
kennis en hulp voor het ontwikkelen van een nieuwe eHR webapplicatie die er voor moet
zorgen dat personeelsleden hun personeelsdossier kunnen raadplegen en/of aanpassen vanop
hun computer, tablet of smartphone. Security én discretie zijn hierbij van essentieel belang.
Door gaandeweg de relevante domeinkennis van personeelsadministratie Hoger Onderwijs te
verwerven kan de medewerker op termijn ook in beperkte mate support leveren aan de
hogescholen.
Algemene verwachtingen:
- punctueel
- resultaatgericht
- oog voor detail
- leergierig
- collegiaal
- discreet
Vereiste technische kennis:
- .NET (C#, VB.NET, WebAPI, MVC)
- Microsoft SQL Server
- HTML, CSS en JavaScript
- Moderne web applicaties
- JavaScript framework(s) (Vue, React, Angular, …)
- Authenticatie en authorisatie
Opleiding:
Je hebt een hogere opleiding in de informatica succesvol afgerond.
Pas afgestudeerden zijn ook welkom.
Talenkennis:
- Nederlands
- Engels
Plaats van tewerkstelling:
Diksmuide
In overleg met het team is het ook mogelijk om soms van thuis uit te werken.
Interesse in deze job? Neem dan contact op met dhr. Marnick Bolle, Directeur Hoger Onderwijs:
marnick.bolle@informat.be.
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