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Full Stack Developer 

Als developer laat jij graag je hersenen kraken door complexe uitdagingen op te lossen en 

geeft nooit op? Je overtreft graag de verwachtingen? Je duikt graag in de code van voor naar 

achter en wil altijd weten hoe iets werkt? Je denkt out-of-the-box en vooral met oog voor 

detail? Je onderzoekt graag nieuwe technologieën en bent vooral niet bang om een nieuwe 

wereld te ontdekken? Je zit boordevol enthousiasme en energie om iets te betekenen in de 

wondere wereld van de bedrijfssoftware? Lees dan vooral verder… 

Wat we van je verwachten… 

• Je vindt het geweldig om verantwoordelijk te zijn voor de applicaties die we ontwikkelen. 

• Je bent flexibel, resultaatgericht en leergierig. Door middel van je ambitie is geen 

uitdaging jou te gek!  

• Je hebt oog voor detail en beschikt over een groot analytisch vermogen.  

• Je kan projectmatig werken en hebt reeds ervaring met programmeren. 

• Basiskennis van HTML, javascript en C# vormen een goede basis. 

• Kennis van PHP/Laravel, mySQL en GIT zijn mooi meegenomen. 

• Kennis van Flutter, React & Node.js, SOAP/REST zijn al helemaal bonus.  

• Je hebt affectie met ERP-software, bedrijfsprocessen en technologie. 

Wat bieden wij… 

• Een zeer boeiende uitdaging binnen onze innovatieve en dynamische organisatie. 

• Wij maken van jou de code-kampioen gedurende een individueel opleidingstraject waarin 

we kosten nog moeite sparen om je op het gewenste niveau te krijgen. 

• Al vanaf de start werk je in een Agile omgeving (SCRUM) zowel individueel als in groep. 

Je vertaalt zakelijke behoeften naar technische hoogstandjes. Je maakt gebruikt van 

design patterns en code standaarden om onze kwaliteit te garanderen.  

• Naast veel flexibiliteit, enthousiasme, kansen en ondersteuning bieden wij uiteraard ook 

een aantrekkelijk loonpakket, bedrijfswagen en diverse voordelen. 

Solliciteren? 

Solliciteer voor 30/06/2022 en doorloop het volgende proces om je bij ons beloftevol team 

aan te sluiten! 

1. Solliciteren met een up-to-date CV en korte motivatie 

2. Kennismakingsgesprek 

3. Tweede gesprek 

4. Aanbod 

Heb je vragen of wil je graag meer weten over deze functie? Neem dan contact op 

met ons op +32 56 98 08 43 of hr@thinkme.be. 
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