DE GEMEENTE UKKEL WERFT AAN
Een analyst-programmeur (M/V) - Dienst Nieuwe Technologieën
UW OPDRACHTEN:
Analyse, codering en toepassing, testing, installatie en opvolging van nieuwe toepassingen
en het onderhoud van bestaande toepassingen.
UW PROFIEL:
Houder van een bachelor/graduaat in informatica. Ervaring is een pluspunt.
U werkt systematisch en resultaatgericht.
U kan op een autonome manier werken.
U werkt graag in teamverband: delen van uw kennis met uw collega's en goede
samenwerking.
Communicatief binnen het team en eveneens naar de gebruikers toe.
U werkt graag in een tweetalige omgeving.
U kan uw actieve kennis van het Nederlands en het Frans aantonen met een SELOR-attest
(schriftelijke en mondelinge communicatie).
U heeft een perfecte beheersing van:
 een of meerdere analysetechnieken
 meerdere programmeertalen: PHP, ASP, C#, C++, VB
 Visual Studio, .NET 4.0 en hoger
 webservers Apache, Microsoft IIS en serverbeheer
 grondige kennis van MySQL en Microsoft SQL (schrijven en optimaliseren van
zoekopdrachten)
 HTML/CSS/Javascript/jQuery/LINQ zowel webdiensten als servers.
BIJKOMENDE TROEVEN:
Kennis van VBA;
Grondige kennis van PostgreSQL;
Kennis van de Engelstalige terminologie.
UW ARBEIDSVOORWAARDEN:
Contract van bepaalde duur (hernieuwbaar). Onmiddellijke indiensttreding.
Loon volgens gemeentelijke barema's - niveau B1 (min. € 2.166,40 bruto aan de huidige
index).
Er wordt rekening gehouden met de integrale anciënniteit in de openbare sector en met
max. 6 jaar in de privésector.
Aangename werkomgeving.

Flexibel dienstrooster (37,5 uren/week) en specifiek rooster in juli en augustus.
Gratis MIVB-abonnement.
Terugbetaling kosten openbaar vervoer aan 80%.
Eindejaarstoelage.
Taalpremie op basis van SELOR-attesten.
Talrijke opleidingsmogelijkheden.
Tussenkomst in de hospitalisatieverzekering.
INTERESSE?
Stuur uw kandidatuur (sollicitatiebrief en cv) per brief naar het Gemeentebestuur van Ukkel
- Personeelsdienst - T.a.v. Sylvie Duez - Directeur Human Resources - Jean Vander Elstplein
29 - 1180 Brussel of via e-mail naar personeel@ukkel.be.
Voor bijkomende inlichtingen over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met
Ugo Dammans, Informaticus (udammans@ukkel.be) met vermelding van uw volledige
gegevens.

