Functietitel: Java Developer in Merksem of
Mechelen
Bedrijfsnaam: Foreach BVBA
Uiterste sollicitatiedatum: Niet van toepassing
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
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Heb je een voorliefde voor Java & Spring? Hou je van stevige webplatformen, of het nu
om websites of -services gaat? Ben je begaan met clean code, een modulaire opbouw en
best practices? Richt je je met plezier op performance en schaalbaarheid? Werk je graag
aan betekenisvolle applicaties die frequent gebruikt worden? Bouw je graag mee aan
professionele krantensites, aan het grootste reservatieplatform voor restaurants in de
Benelux, of aan een van onze andere stevige projecten? Maar vooral: heb je een groot
technisch hart? Dan ben jij de Java ontwikkelaar die we zoeken.
Je komt terecht in een bruisend team vol mensen die, net als jij, experten zijn in het
ontwikkelen van software. Foreach heeft meerdere teams met Java ontwikkelaars. We
hebben dus heel wat Java expertise in huis. Je bouwt vooral custom webapplicaties en platformen die intensief gebruikt en bezocht zullen worden. Je werkt in het Java Spring
ecosysteem met populaire en vaak gebruikte technologieën. Je helpt klanten en collega’s
om solide technische oplossingen uit te werken. Je hebt ruime inspraak bij technologische
keuzes en draagt actief bij aan het verbeteren van de werking van ons Java team.

Jij bent een Java ontwikkelaar met …
•
•
•
•
•
•
•
•

een passie voor het ontwikkelen van serieuze webapplicaties, een oog voor performantie
en code-kwaliteit;
ervaring met het uitdenken en ontwikkelen van grote webplatformen;
professionele ervaring met verschillende Java frameworks zoals Spring (Boot, Cloud,
Data, Security), Hibernate, Thymeleaf, JUnit, Mockito;
ervaring met professionele tools zoals bijvoorbeeld Git, Bamboo, Docker;
een openheid naar andere programmeeromgevingen zoals .NET (C#);
enige kennis van front-end webontwikkeling (HTML, Javascript, SCSS, React, Angular,
Webpack);
de nodige communicatieskills en goesting om in een team te werken;
een voorkeur voor ‘agility’ in de brede zin van het woord, zoals een flexibele geest en een
natuurlijke drive om bij te leren en je voortdurend verder te ontwikkelen.
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Waar kom je terecht?
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij een technische specialist met teams vol goesting, waar passie, vertrouwen en
teamwork centraal staan,
in één van onze gerenoveerde industriële panden, in Merksem of in Mechelen,
met pooltafels om je creatieve knobbels te stimuleren,
een “open bar” en vers fruit naar believen, om van te genieten op ons groot terras,
geregeld events zoals drinks, etentjes, Foreachcafés, Ship It Days, en nog veel meer.
Je hebt de mogelijkheid om een dag in de week thuis te werken,
een ruim opleidingsbudget binnen een atmosfeer van kennisdeling, zowel intern als
extern,
en alle ruimte om je te ontwikkelen in de richting die jij wil.
In een open en vriendschappelijke werksfeer zal je bijdragen aan betekenisvolle projecten
die intensief gebruikt worden; je wordt correct verloond en wordt aangemoedigd om bij
te leren. Kortom, bij Foreach zal je deel uitmaken van een bedrijf in volle groei.

Niet zoveel ervaring?
Ervaring is mooi meegenomen, maar zeker niet het belangrijkste. Het passen bij Foreach
en matchen met onze waarden is wat primeert. Als je denkt dat dat zo is, maar het
ontbreekt je aan de hands-on ervaring, laat dat je vooral niet tegenhouden.

Solliciteren kan op deze website https://www.foreach.be/jobs of via mail naar
job@foreach.be.
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