
 

 

 

Junior Java Developer (locatie Kortrijk) 

Over Smals 
 
Smals realiseert innovatieve ICT-projecten en diensten voor werk, gezin en gezondheid voor 
instellingen uit de sociale zekerheid en de gezondheidszorg. ICT for society is voor ons meer 
dan een slogan: we spelen een sleutelrol in de verdere informatisering van de sociale 
zekerheid en gezondheidszorg. We namen onder andere deel aan de ontwikkeling van de 
toepassing student@work en werken mee aan de uitbouw van de G-Cloud, de Belgische 
overheidscloud. Onze 1870 medewerkers bouwen dus elke dag mee aan complexe ICT-
services met een positieve impact op de hele samenleving. 
 
Functie 
 
Voor onze software factory in Kortrijk zijn we op zoek naar Junior Java Developers. 
 
Als Junior Java Developer maak je deel uit van een dynamisch team dat op een Agile / Scrum 
manier is georganiseerd: beheer van een product backlog, pokerplanningsessies, dagelijkse 
stand-up meetings, opsplitsing van het werk in sprints van 2 tot 3 weken, retrospectives, ... 
 
Deze manier van werken laat elk teamlid toe sterk bij het project betrokken te zijn en bij te 
dragen aan de richtingen die bepaald worden. 
 
Je neemt deel aan de ontwikkeling van nieuwe toepassingen op basis van de bestaande 
ontwikkelingsstandaarden en frameworks.  



 

 

 Op basis van de functionele analysedocumenten, opgesteld door de analisten en de 
technische richtlijnen van de architecten, zorg je voor de ontwikkeling, de testing en de 
documentatie van de ontwikkelde toepassingen. 
 
Je bent ook verantwoordelijk voor het oplossen van bugs in de code, evolutief onderhoud en 
voor het ontwikkelen van nieuwe functies. 
 
Profiel 
 
Je behaalde een bachelor in de Informatica en hebt kennis van de volgende technologieën:  
Java EE, Spring, Hibernate, JSF, Javascript/Angular, Design Pattern, Web Services Soap 
(XML), Web Services Rest (JSON), DBMS/SQL, Test Driven Development, Agile. 
 
Je bent nieuwsgierig en gepassioneerd door nieuwe technologieën en hebt een uitstekend 
leervermogen. 
 
Je kan autonoom en op methodische wijze werken en kan je prioriteiten bepalen. 
 
Tot slot heb je ook een passieve kennis van de tweede landstaal. 
 
 
Aanbod 

 
Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele 
samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende 
diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast 
geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een 
hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het 
openbaar vervoer 100% terug en de hoofdzetel is gevestigd tegenover het station Brussel 
Zuid. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid en is zij al voor het elfde jaar op rij een 
Top Employer! 
 

 
Contact 
 

Geïnteresseerd? Solliciteer online of stuur je cv naar het adres jobs@smals.be. 
Ook je eventuele vragen zijn welkom op dit adres. 
 
 
Smals 
Dienst Rekrutering 
Fonsnylaan 20 
1060 Brussel 
02 787 53 12 

 

 
 
 
 

http://www.smals.be/nl/content/gelijkekansenbeleid
https://www.jobs.smals.be/content/ifApplication.asp?a=STEPONE&jdkid=4925&l=DUTCH&jobtitle=Junior_Java_Developer_%28locatie_Kortrijk%29
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