Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het kader van zijn streven om de toegang
tot het recht op wonen te verwezenlijken, biedt het Woningfonds aan gezinnen hypothecaire
leningen voor de aankoop en/of renovatie van een woning, en groene leningen om de
energieprestatie te verbeteren.
Het Woningfonds is een belangrijke speler in het sociale huisvestingsbeleid in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Om zijn verdere ontwikkeling te ondersteunen en zijn interne organisatie te versterken, is het
Woningfonds op zoek naar een

Webdeveloper
Jouw functie
Als Web Application Developer zorg je voor het ontwerpen en het onderhouden van nieuwe
webapplicaties.
Je staat ook in voor de integratie van software van derden in relatie met webapplicaties of andere
toepassingen.
Je opdracht
Je werkt nauw samen met alle personen die betrokken zijn bij het ontwerp en de ontwikkeling van de
applicatie. Je hebt daarvoor een goed contact met de gebruikers, je luistert naar hun behoeften en
vertaalt die in eenvoudige en beknopte termen die je opneemt in een lastenboek.
Jouw profiel


Je beschikt minstens over een bachelordiploma in informatica;



Je hebt 2 tot 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie, namelijk het ontwikkelen van
webapplicaties;



Een goede kennis van Sql-databases is essentieel;



Je bent in staat om in team te werken om je ontwikkelingen uit te wisselen en te integreren
in andere projecten;



Je bent proactief, nieuwsgierig, georganiseerd, nauwkeurig, methodisch en geduldig;



Je bent in staat om een situatie te analyseren en snel een oplossing te bieden;



Je kan je goed aan deadlines houden voor je oopdrachten;



Kennis van een of meer van de volgende technische vaardigheden is zeker een pluspunt:
o

CMS (Drupal)

o

WebDev /WinDev

o

Java

o

Web Services

o

CSS/xml/sql

o

Pentaho

o

PHP/mysql

Wij bieden


een stimulerende job binnen een gemotiveerd team, in een groeiende structuur die een
belangrijke rol speelt in Brussel;



een voltijdse functie met een contract voor onbepaalde duur (35u/week);



een job op mensenmaat;



opleidingen;



tal van extralegale voordelen (flexibele werkuren, maaltijdcheques, groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering, extralegale kinderbijslag, ...).

Stuur je kandidatuur met motivatiebrief en cv naar de dienst Human Resources via het volgende
online formulier:

APPLY HERE !

