Square Group, met hoofdzetel in Wondelgem, overkoepelt een reeks bedrijven die ontstaan zijn uit de groei
van Aclagro. Deze groei werd zowel gerealiseerd door interne groei als externe acquisities.
•

Aclagro: infrastructuurwerken, grond-en afbraakwerken, asbestverwijdering, bodem- en
grondwatersanering, grondreiniging

•

AC Materials: recycling, mengcentrales, transport

•

DD Shipping: op- en overslag (maritiem)

•

Oryx Projects: brownfieldontwikkeling

•

SQ Services: ondersteunende diensten voor Square Group

De terugkerende elementen doorheen de verschillende activiteitsdomeinen van de groep zijn enerzijds de synergiën tussen de verschillende
takken en vennootschappen en anderzijds het sterk accent op duurzaam ondernemen. Square Group zoekt steeds naar het maximaliseren van
de recyclagestromen en is voornamelijk actief in Vlaanderen. Het ontwikkelt zich evenwel steeds meer richting Brussel en Wallonië.
Square Group wil met haar organisaties van in totaal meer dan 400 mensen uitmunten in efficiëntie en kwaliteit en dit ten dienste stellen van
zowel publieke als private klanten. Een volledig verticale integratie, een uitgebreid machinepark in combinatie met het aanwezige menselijk
kapitaal, maken de groep uniek in zijn kracht, snelheid en kwaliteit van uitvoering.

Op vandaag is Square Group op zoek naar een:

Software Ontwikkelaar (m/v)
FUNCTIE
Samen met de andere software ontwikkelaars sta je binnen het ICT team in voor de ontwikkeling van
(voornamelijk) eigen geschreven applicaties. Je bent betrokken bij het volledig traject waarbij zowel het
ontwerp, de ontwikkeling, de testing tot en met het documenteren tot je takenpakket behoort. Naast het
ontwikkelen van nieuwe applicaties streef je ernaar om de bestaande applicaties verder te laten evolueren en te
optimaliseren. Je houdt hierbij ook de interne documentatie up to date.
Vanuit een behoeftebepaling die tot stand komt in nauw overleg
met de functionele analist en de ICT verantwoordelijke (geen
rechtstreeks gebruikerscontact) voer je technische analyses uit.
Je rapporteert aan de ICT verantwoordelijke.

PROFIEL
KENNISEISEN: Je beschikt minstens over een bachelor diploma informatica of je volgde een HBO5-opleiding
⚫ Je kan terugblikken op een eerste ervaring in een ICT technische omgeving ⚫ Je hebt ervaring in het bouwen van
enterprise applicaties in .NET development ⚫ Kennis van Winforms is een pluspunt ⚫ Je hebt een ruime kennis van C#, .Net,
SQL, relationele databanken en achterliggende besturingssystemen
PERSOONLIJKHEIDSCOMPETENTIES: Je werkt vlot in team op een servicegericht manier met oog op vernieuwing en
verbetering ⚫ Je werkt gestructureerd en nauwgezet, je volgt de zaken kort op met respect voor de afgesproken deadlines ⚫
Je aanpak is consequent, systematisch en logisch binnen een gestructureerde werkomgeving ⚫ Dankzij je kritische
benadering ben je niet tevreden met het eerste resultaat maar pluis je zaken uit en denk je mee ⚫ Oog voor detail combineer
je met een sterk analytisch inzicht

AANBOD
Een contract van onbepaalde duur, full time ⚫ Een kans om je professionele vaardigheden te ontwikkelen in een uitdagende
functie ⚫ Samenwerken in een collegiale en ambitieuze sfeer ⚫ Open en directe communicatie tussen de verschillende niveaus
⚫ Een competitief salaris in verhouding tot relevante ervaring , aangevuld met diverse extralegale voordelen (maaltijdcheques,
groeps- en hospitalisatieverzekering,...)

INTERESSE? Contacteer ons op het nummer 09/325.74.26 of jobs@squaregroup.be
SQ Services nv – Industrieweg 74 – B 9032 Wondelgem

