
 
 
 

Wij werven aan! 

Programmeur 

Divisie Jamadata 

Ben jij een IT’er in hart en nieren? Is programmeren jouw passie? Dan zijn we op zoek naar jou! 

Een persoonlijke aanpak, uitstekende bedrijfssoftware en professionele diensten, daar gaan 

OPTIMIZE en Jamadata voor. We zijn Belgisch marktleider op gebied van administratieve 

software voor de drankenhandel. We blinken uit in onze persoonlijke aanpak en snelle 

dienstverlening. Voor de verdere uitbouw van onze divisie ‘Jamadata’ (Overpelt) zijn wij op 

zoek naar een programmeur met commerciële feeling. 

 

Jouw uitdaging 

Je komt onder de vleugels van een ervaren programmeur terecht die je wegwijs zal maken in 

jouw gevarieerd takenpakket. Als programmeur bouw en sleutel je mee aan ons ERP-pakket. 

Een betaalbare en makkelijk te implementeren tool die voor onze klanten resulteert in een 

efficiënte administratie en een betere controle. 

 

Jouw profiel 

• Je hebt een Bachelor of Master Informatica of gelijkwaardige ervaring. 

• Je hebt een uitgebreide kennis over C, C++, C# en web services (internetkoppelingen).  

• Je hebt enige jaren ervaring in het ontwikkelen van programma’s met deze tools. 

• Je bent goed in zaken te analyseren en het inspelen op de noden van de klant. 

• Je bemant mee de helpdesk en kan klanten verder helpen bij ICT-problemen. 

• Je hebt kennis van administratieve en boekhoudkundige bedrijfsprocessen. 

• Naast het Nederlands kan je je ook vlot uitdrukken in het Engels en het Frans. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Jouw troeven 

• Het werken met targets geeft je een extra boost. 

• Je gaat klantvriendelijk te werk en hebt commerciële feeling. 

• Je bent een ‘plantrekker’ maar tegelijk ook een teamspeler. 

• Je leest graag bij om up-to-date te blijven en deelt je kennis met collega’s. 

 

Wij bieden jou 

Een voltijds contract van onbepaalde duur. 

Een veelzijdig loonpakket inclusief bedrijfswagen, tankkaart en laptop. 

Je krijgt ‘on the job training’ voor je professionele ontwikkeling en er is ruimte voor initiatief. 

 

Plaats tewerkstelling 

Jamadata 

Nolimpark 1004 

3900 Overpelt 

 

Geïnteresseerd? 

Indien je verwachtingen en profiel beantwoorden aan deze vacature, gelieve dan jouw cv en 

motivatiebrief op te sturen t.a.v. Johny Baillieux via jobs@optimizegroup.be. 

U wordt zo snel mogelijk persoonlijk gecontacteerd. 
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