
 
 

 

C3 in SINT-MARTENS-LATEM zoekt 

Junior Developer 

Functieomschrijving 

 Je maakt deel uit van het development team dat verantwoordelijk is voor de 

verdere ontwikkeling van het softwarepakket dat gebruikt wordt door Europese 

ziekenhuizen voor registratie van patiëntdocumentatie. 

 Je staat in voor de analyse, het design en de ontwikkeling van nieuwe 

functionaliteiten binnen dit software product. Daarnaast sta je ook in voor 

verbetering en onderhoud van de bestaande programma's. 

Profiel 

 Je hebt ervaring in software ontwikkeling en je hebt interesse in het volledige 

traject: van analyse tem oplevering. 

 Analytische geest met oog voor kwaliteit. 

 Min. 1 jaar recente ervaring in .NET omgeving. (vb.WinForms, ASP.NET, 

WPF,Linq,WF,...) 

 Kennis van databanken, met name Oracle is een groot pluspunt. 

 Ervaring met (Iron) Python scripting en continuous integaration is een pluspunt. 

 Vlotte communicatie in Nederlands en Engels. Kennis Frans en/of Duits is een 

pluspunt. 

Diploma 

 Prof. bach. Toegepaste informatica 

 Ac. bach. i/d industriële wet.: informatica 

 Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in 

aanmerking voor deze job. 

 

 



 
 

 

Jobgerelateerde competenties 

 Programmeren in een computertaal: VB.Net 

 Een prototype of model van de ontwikkeling ontwerpen en uitwerken (design 

application) 

 Technische specificaties van de informatica applicatie uitwerken en opstellen 

(lastenboek) 

 Programmeren in een computertaal: C/C++ 

 Programmeren in een computertaal: C# 

 Technische en functionele problemen analyseren 

Corrigerende acties, technische aanpassingen, ... voorstellen 

 Een applicatie ontwikkelen die aan een databank gelinkt is 

 Programmeren in een specifieke computertaal 

 Een prototype van de technische oplossing realiseren voor validatie door de 

opdrachtgever (typeconfiguratie, ...) 

 Informaticaprogramma's en -applicaties ontwerpen en ontwikkelen 

 Fasen en procedures van de technische en functionele tests van 

informaticaprogramma's en -applicaties bepalen en uitvoeren (planning, validatie, 

...) 

Persoonsgebonden competenties 

 nauwkeurig werken 

 zelfstandig werken 

 plannen en organiseren 

 resultaatgericht werken 

 klantgericht zijn 

 samenwerken 

 omgaan met stress 

 bereid zijn tot leren 

 

 

 



 
 

 

Talenkennis 

 DUITS (in beperkte mate) 

 ENGELS (zeer goed) 

 FRANS (goed) 

 NEDERLANDS (zeer goed) 

Aanbod 

 Je komt terecht in een klein team van dynamische en gedreven personen. 

 Goede verloning. 

 Extralegale voordelen.( laptop, hospitalisatie, groepsverzekering, 

maaltijdcheques,...) 

 Flexibele werkuren. 

Plaats tewerkstelling 

C3 (HIM BE) 

Vlieguit 12 

9830 SINT-MARTENS-LATEM 

Waar en hoe solliciteren? 

 

Via e-mail: tiny@c3.be  

Contact: Mevr. Tiny Vandoorne 

Critical Care Company – C3 (HIM BE) 

Vlieguit 12 

9830 SINT-MARTENS-LATEM 
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