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Maak als ontwikkelaar het verschil! 

Sensotec is op zoek naar een senior Full-Stack Developer (m/v, regio Brugge) 

Benieuwd hoe je toch kan lezen, schrijven, webapps gebruiken als je slecht ziet of 
blind bent?   Hoe je met dyslexie of als anderstalige toch een bureaujob goed kunt 
doen? Wij weten er bij Sensotec alles van. Jij binnenkort ook?   

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 educatieve toepassingen en voor mensen 
met een visuele, lees- of leerprobleem (zoals dyslexie).  Naast particulieren vinden ook 
overheidsinstellingen, vnl. onderwijsgericht, en bedrijven ons. Voorbeelden van in huis ontwikkelde 
apps en software met afzet in België, maar ook Nederland, Frankrijk, Canada, enz.: de KNFB Reader 
en de Online Daisy app, compenserende software Alinea. Check zeker eens onze sites: 
www.dyslexie.be; www.knfbreader.com; www.online-daisy.com en www.sensotec.be.  

Als senior full-stack web developer heb je een centrale rol in de verdere groei van het Sensotec 
ontwikkelteam, dankzij de ontwikkeling van klant gedreven oplossingen. Je komt hiervoor terecht in 
een team van senior ontwikkelaars die de scrum teams naar succes leiden. 

Wat zul je bij ons doen?  

• Je zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe producten en het onderhoud van bestaande 
producten, waarbij je gebruik maakt van de nieuwste technologieën 

• Je werkt in de scrum teams als lead nauw samen met je collega’s, waarbij het Engels de 
voertaal is 

• Je werkt in een DevOps omgeving en maakt gebruik van moderne DevOps tools 

• Je draagt kwaliteit hoog in je vaandel 

• Je werkt met het team technische vereisten uit en raamt de te realiseren ontwikkelingen 

• Je bepaalt samen met je collega senior ontwikkelaars en de scrum teams de best practices 
om te coderen en past ze toe 

• Je draagt bij aan het opzetten van een framework voor (geautomatiseerd) testen 

• Je deelt je ervaring en kennis met je collega senior ontwikkelaars en met het team 

• Je coacht junior collega’s binnen je team 

Wat verwachten wij van jou?                                                                                                     

• Je hebt een Bachelor of Master in informatica 

• Je hebt minstens 5 jaar ervaring in ontwikkeling van webapplicaties 

• Je hebt een uitstekende kennis van front-end frameworks zoals Angular en React 

• Je hebt een uitgebreide kennis van C# en het .Net core framework 

• Je hebt naast kennis van C# ook voeling met andere programmeertalen 

• Je hebt een goede kennis van relationele databanken en Entity Framework 

• Je bent gewoon te werken in Agile teams 

• Je bent vertrouwd met Microsoft Azure Cloud Services 

• Je bent een echte teamplayer die vlot kan samenwerken met ervaren en minder ervaren 
collega’s en je kan je kennis probleemloos overbrengen naar hen - je houdt ervan om van 
nature een stuk leiderschap op je te nemen 

• Je bent het Nederlands en het Engels machtig, zowel mondeling als schriftelijk 
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Wat krijg jij in ruil?  

Sensotec: 

• een innovatieve onderneming 

• de benchmark op het vlak van visuele, lees- en leerhulpmiddelen  

• een onderneming met grote maatschappelijke relevantie 

• een informele bedrijfscultuur met de allerleukste collega’s 

• focus op kwaliteit en niet enkel op snelheid of marge  

• een warme, familiale werkomgeving maar met een professionele sfeer.  

Het loon is bespreekbaar naargelang jouw ervaring & kennis en er zijn mooie extra's mogelijk zoals 
maaltijdcheques, verzekeringen, netto onkosten, ...  - het loonpakket wordt op maat gemaakt!  

Je werkt 40u per week en hebt zo 12 dagen betaalde vakantie bovenop de 20 wettelijke 
dagen. Bovendien word je minimaal 2 dagen per week op kantoor in Jabbeke verwacht, de andere 
dagen mag je thuiswerken als je dat wenst.  

 

Jobgerelateerde competenties 

• Fasen en procedures van de technische en functionele tests van informaticaprogramma's en -
applicaties bepalen en uitvoeren (planning, validatie, ...) 

• Informaticacomponenten selecteren, assembleren en integreren (programma's, databanken, 
specifieke ontwikkelingen, ...) 

• Informaticaprogramma's en -applicaties ontwerpen en ontwikkelen 

• De productie van softwareoplossingen realiseren in een omgeving (servers, werkposten, 
besturingssystemen, ...) 

• De technische, economische, … informatie en de reglementering opvolgen en actualiseren 

• Een prototype van de technische oplossing realiseren voor validatie door de opdrachtgever 
(typeconfiguratie, ...) 

• Technische en functionele problemen analyseren Corrigerende acties, technische 
aanpassingen, ... voorstellen 

• Technische specificaties van de informatica applicatie uitwerken en opstellen (lastenboek) 

• Programmeren in een specifieke computertaal 

• De technische keuzes inzake software- en hardware-architectuur bepalen Technologieën, 
hardware, software, configuraties, ... selecteren 

• Documenten en technische ondersteuning voor de ontwikkelaars, gebruikers, 
informaticadiensten, ... uitwerken en bijwerken 

• Een ontwikkeld product presenteren Gebruikers opleiden over de geleverde 
informaticatoepassingen 

• Een prototype of model van de ontwikkeling ontwerpen en uitwerken (design application) 

 

Dus jij wilt het verschil maken?                                                                                                
Stuur dan nu je cv naar brugge.office@konvert.be  of solliciteer online 

KONVERT OFFICE BRUGGE 
Smedenstraat 61 - 8000 Brugge 
+32 50 34 77 90 
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