Mobile Developer Android (m/v, regio Brugge)
Maak als ontwikkelaar het verschil!
Benieuwd hoe je voor blinde en slechtziende personen, mensen met dyslexie en anderstaligen het
verschil kan maken? Je gaat hun levenskwaliteit verbeteren door software te ontwikkelen die hen zal
helpen met lezen en schrijven. Want dat is wat we bij Sensotec doen. Ondersteuning verlenen om
meer kwaliteit in het leven van deze mensen te brengen. Jij binnenkort ook?
Omdat wij op korte termijn een aantal nieuwe cloud-programma’s (o.a. met spraaktechnologie) met
wereldwijde focus en mogelijkheden willen ontwikkelen, zijn wij op zoek naar versterking binnen ons
R&D-team.

Wat houdt je functie in?




Binnen het R&D-team sta je in voor ontwerp en onderhoud van geavanceerde Android- en
Chromebook-applicaties.
Je werkt aan uiteenlopende en uitdagende projecten in een team van enthousiaste collega’s.
Je houdt de vinger aan de pols m.b.t. nieuwe technologieën en toepassingen.

Wat verwachten wij van jou?












Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels.
Je bent bachelor of master ICT of gelijkwaardig door ervaring.
Je stelt de juiste vragen en gaat daarmee aan de slag.
Je laat je niet snel ontmoedigen en boekt de vooropgestelde resultaten.
Je kan zowel zelfstandig als in team goed presteren.
Agile ontwikkelingen met Scrum, Android SDK en Android Studio, GIT, Java en het
ondersteunen van de meest gangbare hard- en software zijn echt je ding.
Je bent nieuwsgierig en volgt de Android community van dichtbij.
Je bent ondernemend en experimenteert graag met nieuwe technologieën en libraries.
Je werkt georganiseerd en zoekt naar verbetering en automatisering waar mogelijk.
De code die uit jouw vingers rolt is logisch, goed gedocumenteerd en toekomstgericht.
Geen must, maar wel een plus als je kennis hebt van Kotlin.

Wat krijg jij in ruil?





Een voltijdse job in een gezonde werkomgeving waar het talent en enthousiasme van collega’s
je op sleeptouw nemen.
We willen je laten uitblinken in wat je kan en je inspireren om elke dag bij te leren en te groeien.
Vlot bereikbaar hoofdkantoor.
Het mooie salarispakket, afgestemd op jouw ervaring, in combinatie met heel wat extralegale
voordelen (o.a. groepsverzekering, maaltijdcheques, bonusregeling, 20 wettelijke en 12
aanvullende vakantiedagen, een flexibel uurrooster), vormt de kers op de taart.

Over Sensotec
Onderzoek en ontwikkeling is een belangrijke poot binnen Sensotec. Van de bijna 40 medewerkers in
onze hoofdzetel te Jabbeke is ons R&D-team ongeveer 15 mensen sterk. Zij werken dagelijks aan het
versterken en uitbouwen van ons softwaregamma voor mensen met een visuele beperking of lees- en
leerprobleem (zoals dyslexie). Naast particulieren vinden ook binnen- en buitenlandse overheden,
scholen en bedrijven ons. Voorbeelden van in huis ontwikkelde apps en software die wereldwijd hun
afzet vinden: de KNFB Reader, de app Online Daisy en Alinea. Check zeker eens onze sites:
www.dyslexie.be; www.knfbreader.com; www.online-daisy.com en www.sensotec.be (binnenkort in
een nieuw kleedje).
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Award voor onze KNFB Reader
De kracht van digitale fotografie en geavanceerde hardware zijn gebundeld in deze alom geprezen
app. De in 2014 gelanceerde app hielp al tienduizenden blinde en slechtziende mensen met het
zelfstandig lezen van brieven, brochures, productlabels, restaurantmenu’s, enz. De app werd drie
opeenvolgende jaren (2014, 2015 en 2016) uitgeroepen tot winnaar van de Golden Apple Award.
Onlangs onderging de app een grote update waarmee hij nu ook perfect geschikt is voor mensen met
leesmoeilijkheden, mensen die een tweede taal leren of busy professionals.

Getuigenissen

Dus jij wilt het verschil maken?
Stuur dan nu je cv naar frank.allemeersch@sensotec.be (general manager & CIO). Binnen 24 uur
bevestigt Frank de ontvangst en maximaal 5 werkdagen later weet je of we eens rond de tafel kunnen
gaan zitten.

Sensotec nv/sa | Vlamingveld 8 – 8490 Jabbeke (BE) | T +32 50 39 49 49 | info@sensotec.be – www.sensotec.be

