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Coöperatie Hoogstraten is een afzetorganisatie voor groenten en fruit. Met 100 vaste
medewerkers en meer dan 250 actieve tuinders wordt een omzet gehaald van ongeveer
270 miljoen euro. De taak van de coöperatie bestaat erin de verkoop van de door haar
leden voortgebrachte tuinbouwproducten te organiseren en te optimaliseren. Hiertoe
beschikt de coöperatie over een sterk uitgebouwd commercieel, logistiek en
administratief apparaat. Om onze sterke groei mee vorm te geven zijn we momenteel op
zoek naar een nieuwe collega.

ALL-ROUND INFORMATICUS (M/V)
De ICT-afdeling van Coöperatie Hoogstraten telt momenteel 4 medewerkers en staat in voor het beheer van het
volledige interne computerpark, servers, website, extranet-applicaties, etc. Het onderhoud van het zelf ontwikkeld
ERP-systeem vergt heel wat aandacht. In eerste instantie zal je ingezet worden in de analyse en programmatie van
diverse projecten die onze administratieve efficiëntie moeten verbeteren. Tevens zal je betrokken worden in de
verdere digitalisering van onze processen en communicatie. De programmatie gebeurt in het low-code platform
Magic XPA. Een interne opleiding (en mogelijkheid tot zelfstudie) zijn - indien nodig - voorzien. Daarnaast dien je
eveneens te fungeren als back-up voor het netwerkbeheer en helpdesk-taken op te nemen (collega’s, klanten,
producenten,…). Je krijgt dus een gevarieerde functie die je zelf mee vorm kan geven.
Jouw profiel
• Je hebt minstens een bachelor-diploma informatica in handen.
• Kennis van één of meerdere van volgende domeinen is een pluspunt:
o Visual Studio .NET
o Mobile development (IOS, Android)
o Web development
o SQL Server
o JQuery
• Je bent flexibel en gemotiveerd en durft initiatief nemen. Je bent kritisch en analytisch ingesteld.
• Je werkt je opdrachten nauwkeurig af, ook onder tijdsdruk.
• Je beschikt over goede communicatievaardigheden en bent een teamspeler.
Ons aanbod
Na een uitgebreide kennismaking met de integrale bedrijfswerking zal je een op maat gesneden opleiding krijgen in
de betrokken afdeling. Je komt terecht in een gezond en groeiend bedrijf. Werkzekerheid en een goede sfeer zijn
voor ons zeer belangrijk. We bieden een correct salaris aangevuld met maaltijdcheques, groepsverzekering,
internetvergoeding, gsm en hospitalisatieverzekering. Een assessment kan deel uitmaken van de
sollicitatieprocedure.
Interesse?
We zien je sollicitatie (met cv) graag toekomen bij hans.vanderhallen@hoogstraten.eu vóór 31 maart 2019. Meer
informatie kan je eveneens bekomen bij Hans Vanderhallen op telefoonnr. 03/340.02.11 of via e-mail.

