
PROGRAMMEUR-ANALIST 

Functieomschrijving 

Als programmeur-analist binnen Just Software hebt u een sterk afwisselende job met 
volgende taken: 

Samen met collega's programmeur -analist werkt u mee aan de verdere ontwikkeling 
van onze ERP-software Dave. 

Als technisch verantwoordelijke voor klanten werkt u aan de uitvoering van A tot Z 
van maataanpassingen aan de ERP-software Dave en daarbij begeleidt u het hele 
traject samen met de klant: 

• Gesprekken met de klant voeren 
• Analyse maken 
• Programmeren van het maatwerk 
• Gebruikersdocumentatie opstellen 
• Installeren van de software ter plaatse 
• Begeleiden van de gebruikers tijdens de opstartfase 
• Consulting leveren 

U installeert standaard Dave- software bij de klant en u begeleidt de gebruikers 
tijdens de opstartfase. 

Verder staat u via een beurtrolsysteem ook in voor de technische ondersteuning van 
alle klanten zowel telefonisch als schriftelijk. 

Profiel 

• Minimumdiploma Professionele Bachelor in Informatica of gelijkwaardig door 
ervaring 

• Kennis van en/of ervaring met object-georiënteerde programmeertalen 
• Goede kennis van netwerken, OS-systemen en SQL 
• Passie voor ICT en de wil hier verder in te groeien 
• Zich thuis voelen in een dynamische en stressvolle omgeving 
• Communicatief (zowel verbaal als schriftelijk) en klantgericht zijn 
• Sterk analytisch inzicht hebben en zich kunnen inleven in de professionele 

leefwereld van klanten 
• Flexibel zijn en graag in teamverband werken 
• In staat zijn het eigen werk goed te organiseren en de juiste prioriteiten te 

stellen 
• Assertief zijn en de klant naar een optimale oplossing kunnen sturen 
• Ondernemend zijn, zin voor initiatief hebben en steeds in mogelijkheden en 

oplossingen denken 
• Kennis van boekhouden en bedrijfsprocessen is een pluspunt 
• Kennis van Linux en Mac OS X is een pluspunt 



• Perfect Nederlandstalig zijn. Kennis van Engels en Frans is een groot 
pluspunt 

Job gerelateerde competenties 

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

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

• Domein: Financiën, boekhouding 
• Een applicatie ontwikkelen die aan een databank gelinkt is 
• Domein: Productie 
• Behoeften van de klant of gebruiker analyseren Het functioneel lastenboek 

opstellen (specificaties, termijnen, kosten, ...) 
• De productie van softwareoplossingen realiseren in een omgeving (servers, 

werkposten, besturingssystemen, ...) 
• Technische en functionele problemen analyseren Corrigerende acties, 

technische aanpassingen, ... voorstellen 
• Geïntegreerde beheers programma’s aanpassen en parametreren 
• Een ontwikkeld product presenteren Gebruikers opleiden over de geleverde 

informaticatoepassingen 
• Domein: Logistiek 
• Documenten en technische ondersteuning voor de ontwikkelaars, gebruikers, 

informaticadiensten, ... uitwerken en bijwerken 
• Domein: Handel, verkoop, klantenrelaties 
• Programmeren in een specifieke computertaal 
• Informaticaprogramma's en -applicaties ontwerpen en ontwikkelen 

Persoonsgebonden competenties 

• Commercieel zijn 
• Resultaatgerichtheid 
• Omgaan met stress 
• Zin voor nauwkeurigheid hebben 
• Plannen (= ordenen) 
• Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit) 
• Samenwerken in een team 
• Klantgerichtheid 
• Zelfstandig werken 
• Leervermogen hebben 
• Regels en afspraken nakomen 
• Creatief denken (Inventiviteit) 
• Contactvaardig zijn 

Vereiste studies 

• Ac. bach. i/d ingenieurswet.: computerwetenschappen 
• Ac. bach. Handelsingenieur 
• Hoger onderwijs van 1 cyclus (HO1C - voorheen korte type) 



• Prof. bach. Toegepaste informatica 
• Master Toegepaste informatica 
• Master Industriële wetenschappen: informatica 

Talenkennis 

• Nederlands (zeer goed) 
• Engels (goed) 

Werkervaring 

Minstens 2 jaar ervaring 

Contract 

• Vaste Job 
• Contract van onbepaalde duur 
• Voltijds 

Plaats tewerkstelling 

Stationsstraat 266 1700 DILBEEK 

Aanbod 

• U komt terecht in een dynamische en moderne werkomgeving waarbij 
professionaliteit, teamspirit, humor en persoonlijke ontwikkeling een 
belangrijke rol spelen. 

• Wij bieden u een uitdagende job met een grote zelfstandigheid weliswaar met 
de nodige persoonlijke ondersteuning. 

• Wij voorzien een aantrekkelijk salaris dat evolueert in verhouding tot uw 
ervaring, competenties en resultaten. 

• Het salaris wordt aangevuld met extra-legale voordelen zoals 
maaltijdcheques, groepsverzekering, gsm abonnement, laptop en 
bedrijfswagen. 

JUST SOFTWARE bvba 
 

Plaats tewerkstelling 

Stationsstraat 266 1700 DILBEEK 
Toon op kaart 

350 m van treinstation Dilbeek en vlak aan de oprit van de ring 

 


