Database Developer
Address System is actief in de ontwikkeling, integratie en het beheer van beloon
systemen zoals spaarcampagnes of cashback.
Een unieke combinatie van logistieke en financiële dienstverleningen mbv in house
ontwikkelde programma’s.
Address System werkt voor zowel multinationals als lokale bedrijven.

Functieomschrijving
Als database developer ben je van onmisbare waarde in onze backbone. Dankzij je kennis en je kunde ontwikkel je
robuste database toepassingen op database, T-SQL, niveau. Je hebt kennis van GIT en Visual Studio
ontwikkelomgeving.
Je takenpakket bestaat uit
•

•

•

•

•

T-SQL development
o database structuren opzetten
o datavalidatie schrijven
o business logic ontwikkelen
Front-end ondersteuning
o je communiceert direct met de webdevelopers
o en jullie stemmen jullie code op elkaar af binnen het framework
Notie van C#
o je hebt notie van C# om zo unicode testing te kunnen schrijven
o code review te doen van webdevelopers
Infrastructuur
o in een klein team doet iedereen ook andere taken
o je staat mee in voor het beheer van de PC's
▪ updaten
▪ compliant houden
Support geven voor gebruik van de toepassingen
o onze ontwikkelingen worden intern gebruikt
o dwz dat je technische ondersteuning verleent waar nodig

Inzicht, een zorgvuldige werkwijze en degelijke controle van eigen werk zijn zeer belangrijk om de kwaliteit te
kunnen leveren waar wij naar streven.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•

Je hebt ervaring in T-SQL
Je bent een professionele bachelor of je beschikt over voldoende relevante ervaring. Maar ook als
schoolverlater ben je bij ons welkom
Je functioneert zowel zelfstandig als in team en hebt een hands-on ingesteldheid
Je bent flexibel ingesteld: snel omschakelen naar een nieuwe opdracht en prioriteiten stellen is voor jou
geen probleem. Je houdt van verandering en uitdaging
Je werkt georganiseerd en nauwkeurig.
Je spreekt en schrijft Nederlands en Engels, andere talen zijn mooi meegenomen

Ons aanbod
Voor deze unieke medewerker hebben wij heel wat in petto binnen een team van talentvolle, gepassioneerde
medewerkers:
•
•
•
•

Een aantrekkelijk, marktconform salaris
Voltijdse job
Goede werksfeer en de ruimte om zelfstandig te functioneren en zich te ontplooien binnen een groeiende
onderneming met een competente crew
Respect voor work-life balance (een exclusief extralegaal voordeel)

Interesse?
Mail dan je CV en motivatie naar els.geens@address-system.be

Address System
Klein Boom 5 - 2580 Putte
+32 15 75 42 39
www.address-system.be
info@address-system.be

