Coöperatie Hoogstraten cv – Loenhoutseweg 59 – 2320 Hoogstraten – www.hoogstraten.eu
Coöperatie Hoogstraten is één van de belangrijkste Belgische afzetorganisaties voor
verse groenten en fruit met een omzet van ongeveer 350 miljoen euro. Kwaliteit- en
productleiderschap staan hoog op de agenda. Vanuit Hoogstraten leveren we het
hele jaar rond aan Belgische en internationale supermarktketens, groothandelaars
en exportfirma’s. Samen met onze meer dan 200 actieve tuinders, zorgen onze 115
vaste medewerkers er dagelijks voor dat onze klanten kunnen genieten van verse
groenten en fruit van hoge kwaliteit, vol smaak en met respect voor duurzaamheid.
Om onze IT-afdeling te versterken zijn wij op zoek naar een nieuwe collega.

SOFTWARE ENGINEER MOBILE/WEB (M/V)
Functieomschrijving
De ICT-afdeling van Coöperatie Hoogstraten heeft een centrale rol bij de ontwikkeling, het onderhoud en de ondersteuning
van alle softwaretoepassingen die draaien binnen het bedrijf. Maar daarnaast wil ze sterk inzetten op digitale profilering
naar de buitenwereld: het ontwikkelen van mobiele apps en webapplicaties waarmee de communicatie met kopers en telers
naar een hoger niveau kan worden getild.
Dit zal het belangrijkste onderdeel vormen van je takenpakket.
Binnen het bedrijf zelf vormt het ERP pakket de backbone. Het is volledig intern ontwikkeld op een low-code platform en
ondersteunt alle interne processen binnen de afdelingen logistiek, kwaliteit, verkoop, facturatie, … . Waar nodig zal je ook
ingeschakeld worden in het onderhoud, de analyse en de ontwikkeling van nieuwe modules binnen deze omgeving. Interne
en externe opleidingen zijn daarbij vanzelfsprekend.
Een gevarieerde functie dus, waarbij je voldoende vrijheid krijgt om die zelf mee vorm te geven.

Jouw profiel






Je bent pas afgestudeerd of hebt enkele jaren ervaring.
Je hebt minstens een bachelor-diploma informatica in handen.
Je beschikt over goede communicatievaardigheden en bent een teamspeler.
Je bent analytisch en kunt projectmatig werken
Kennis van/ervaring met één/meerdere van volgende domeinen is een groot pluspunt
o C#.NET (ASP.NET, WPF), RESTful JSON web services, Xamarin, SQL, HTML, CSS, Javascript (Angular)

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 financieel gezond en groeiend bedrijf in een sector in volle expansie.
Je maakt deel uit van een dynamische operationele organisatie, die gekenmerkt wordt door een open en
informele werksfeer.
We bieden een competitief salaris aangevuld met maaltijdcheques, groepsverzekering, internetvergoeding, gsm
en hospitalisatieverzekering. Bovendien biedt ons ‘Benefit Motivation Plan’ je de kans om aan een gedeelte van
je salaris een persoonlijke invulling te geven (leasewagen, leasefiets, computer,…)

Interesse?
Voel jij het ook al kriebelen na het lezen van deze vacature?
We zien je sollicitatie met cv graag toekomen via vacature@hoogstraten.eu. Voor meer informatie kan je terecht bij
Seppe De Bont op telefoonnr. 03/340.02.11 of via e-mail seppe.debont@hoogstraten.eu

