We zijn op zoek naar een toffe

Senior webdeveloper
BIQS is op zoek naar een senior webdeveloper om mee te werken aan de uitbouw van BIQSDR!VE – onze
webapplicatie voor rijscholen - en mobiele apps.
Als senior webdeveloper krijg je de kans om onze huidige applicaties verder uit te bouwen én nieuwe applicaties
te ontwikkelen. Als senior ontwikkelaar ben je ‘in the lead’ van verschillende projecten. BIQS is de plaats bij
uitstek om jezelf uit te dagen en professioneel verder te groeien, in een familiale en open sfeer!

Jouw uitdaging

In jouw functie ben je verantwoordelijk voor:
Het aanpassen van onze applicatie BIQSDR!VE op basis van technische analyses
De ontwikkeling van koppelingen naar andere applicaties, webkoppelingen…

Het ontwerpen, ontwikkelen en testen van toepassingen, lijsten, interfaces, conversieprogramma’s…
Het verzorgen van support bij of voor klanten
De implementatie van BIQSDR!VE bij de klant

Onze verwachtingen

Je bent op de hoogte en ook steeds nieuwsgierig naar alles wat met mobiele apps en webapplicaties te
maken heeft. Je volgt de laatste ontwikkelingen met plezier op de voet.
Je werkt praktisch en pragmatisch en je bent in staat om vlot te communiceren, met je collega’s én klanten.
Dankzij je analytische en technische vaardigheden vind je snel de juiste oplossingen. Je kan zelfstandig werken,
maar je houdt ook van teamwerk.
Je voelt je thuis in een groeiende organisatie, en werkt graag in een gemoedelijke sfeer.
Welke kennis en competenties verwachten wij van jou?
Een Bachelor- of Masterdiploma, afstudeerrichting Informatica (of gelijkwaardig door ervaring)
Interesse in/kennis van SQL, MySQL, .NET, PHP, JQuery, JavaScript, Bootstrap, HTML5, Angular, Android
Studio, Swift 3, Xcode 8. Kennis van Laravel is een pluspunt. Je staat ervoor open om je kennis uit te
breiden door zelfstudie en opleidingen.
Een goede kennis van Nederlands en Engels

Wat wij bieden

Werken bij BIQS betekent werken aan uitdagende projecten voor veelzijdige klanten, in een inspirerende
werkomgeving met enthousiaste collega’s. Wij hechten veel belang aan de begeleiding, opleiding en
ontwikkeling van onze medewerkers. Bij BIQS kan je een carrière uitbouwen die het best past bij je talenten en
ambities.
Waarom werken bij BIQS?
Het BIQS team gaat vriendschappelijk en open met elkaar om. Ook humor heeft zijn plaats op onze
werkvloer!
Wij kijken samen met jou naar je professionele toekomst en bieden kwaliteitsvolle opleidingen. Wij zijn
een dynamisch en ambitieus groeibedrijf, waar je de kans krijgt om door te groeien.

Wij bieden je een job ver weg van de dagelijkse files, dat bespaart je meteen een boel stress..
Tevens bieden wij jou een competitief salaris, aangevuld met tal van voordelen zoals hospitalisatie- en
groepsverzekering, maaltijdcheques en gsm met abonnement.

Interesse?

Laat ons weten waarom jij de geschikte kandidaat bent. Stuur je motivatie en cv naar yves.huysmans@biqsit.be
of stel jezelf telefonisch voor via het nummer +32 474 94 80 07.
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