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Als één van de belangrijkste Belgische afzetorganisaties in verse groenten en fruit maakt
Coöperatie Hoogstraten zich klaar voor de toekomst. Om nog beter te kunnen inspelen
op de noden en behoeften van onze leden-producenten werken wij momenteel samen
met onze partners BelOrta en REO-veiling, binnen de overkoepelende coöperatie LAVA,
aan een nieuwe digitale oplossing die groente- en fruitproducenten helpt bij hun
dagdagelijkse werking op het veld en die hun communicatie met de grootste veilingen
stroomlijnt en optimaliseert. Dit project vormt de basis voor een hoogwaardig en
toekomstgericht IT-platform dat verder zal worden uitgebreid met nieuwe
functionaliteiten. Om sturing te geven aan deze nieuwe digitale oplossing zijn wij
momenteel op zoek naar een gedreven Senior Technical Product Lead op
SalesForce.com. Op deze wijze maak jij het verschil.

Senior Technical Product Lead, SalesForce.com (M/V)
Functieomschrijving
Als gedreven technisch SalesForce.com specialist zal je de lead nemen in een nieuw uit te bouwen team. Dit team
zal het bestaande product, samen met partners, verder uitbouwen en nieuwe applicaties ten behoeve van de Land& Tuinbouw ontwikkelen. Je zal deel uitmaken van een jong en breder dynamisch IT-team met startup mentaliteit
en met mixed expertise, waardoor je met deze opportuniteit aan de wieg staat van nieuwe digitale ontwikkelingen
en groeikansen creëert.
In deze functie zal je onder meer verantwoordelijk zijn om:
•
•
•
•

Sturing te geven aan de applicaties die uitgewerkt worden binnen het SalesForce.com platform
De technische feasability van functionaliteiten af te toetsen
Samen met het team & partners nieuwe functionaliteiten vormgeven en uitwerken
Het release management rond de SalesForce.com component te organiseren

Je bent een teamspeler, je hebt een product approach en je ziet jezelf werken binnen een startup sfeer (maar met
een grote jobzekerheid).
Je bent geïnteresseerd in het business model van een producentenorganisatie dewelke de producenten verenigt
om ons in onze basisbehoeften, kwaliteitsvolle groente- en fruit, te kunnen voorzien.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•

Bachelor of Masterdiploma in IT, computerwetenschappen of een gelijkaardig technologisch diploma
Een goed analytisch denkvermogen en een grote wil om bij te leren en gericht uit te voeren
Technische skills om te programmeren op het Force.com platform
Capaciteit om functionaliteiten om te zetten in ontwikkel & parameteriseringstaken
Sturing geven aan de uitvoering van de taken
Kennis van het bredere SalesForce.com aanbod

•
•
•

Communicatief & werkt graag in team
Proactief en resultaat gedreven
Goede kennis van het Engels en Nederlands

Voordeel:
•
•
•
•
•

Kennis van Community Cloud
Kennis rond integratiemogelijkheden
Kennis van het Azure platform
Kennis over release management
Het werken binnen een Agile projectaanpak;

Ons aanbod
•
•
•

Een omgeving waar het stimuleren van persoonlijke kennis en vaardigheden centraal staan
Een energiek kader om kennis op te bouwen
Een competitief salaris in overeenstemming met opleiding, ervaring en vaardigheden

Interesse in deze boeiende uitdaging?
Neem dan contact op met Seppe De Bont - Mail: seppe.debont@hoogstraten.eu Tel: +32 3 340 03 08

