Medior Java – Full stack developer
Wie zijn we?
Intersentia is een groeiend informatiebedrijf in Mortsel. Met onze software afdeling bieden we de financiële
expert en de juridische professional een brede waaier aan hoogwaardige en gebruiksvriendelijke
softwareproducten. De vele bekroningen voor onze producten en ons bedrijf zijn de kers op de taart: daar zijn
we met alle collega’s meer dan trots op.

Wie zoeken we?
Je bent een getalenteerde softwareontwikkelaar die meehelpt om bestaande en nieuwe producten verder uit te
werken en te onderhouden om ze op een stabiele en kwalitatieve manier naar onze klanten te brengen. Dit doe
je in kleine, Agile werkende teams. Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor de technische analyse,
implementatie en opvolging van de producten. Je denkt mee bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen die
zullen zorgen voor de verdere digitalisering van al onze activiteiten.

Wat ken je?


Vereiste kennis
o Java 6-7-8
o Spring
o JPA
o Maven
o Git
o Javascript/JQuery/HTML/CSS
 Nice to have
o Lucene/Solr/Elasticsearch
o AngularJS/Angular2
o React

Wie zoeken we?







Je hebt 2-3 jaar ervaring.
Je bent enthousiast (en een beetje fanatiek).
Je bent leergierig en je toont zin voor initiatief.
Je neemt verantwoordelijkheid voor jouw deelproject en werkt goed samen binnen het team.
Je hebt een positieve professionele instelling met een persoonlijkheid en ambitie die past bij een jonge
groeiende onderneming.
Je kunt je vlot uitdrukken in het Nederlands en het Engels.

Wat krijg jij in ruil?









Je maakt deel uit van een team met uitgebreide technische kennis.
Je kan aan de slag met recente technologieën.
Jouw collega’s stomen je klaar voor de job.
Ruime mogelijkheden om je talenten en verantwoordelijkheden verder te ontwikkelen.
Je bent mee verantwoordelijk voor end‐to‐end ontwikkeltrajecten.
Je werkt in een flexibele en agile omgeving waar interactie centraal staat.
Een gezonde jonge onderneming die bruist van de enthousiaste collega’s.
Een aantrekkelijk salaris en bijkomende voordelen.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan snel jouw motivatiebrief en cv naar hr@intersentia.be
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