IT Web Developer Java
BNP Paribas Cardif – De topverzekeraar voor een wereld in beweging
BNP Paribas Cardif is een innovatieve verzekeraar. We willen ons in België positioneren als dé specialist in
de bescherming van de aflossing van alle soorten kredieten.
Verantwoordelijkheden
Je verantwoordelijkheden als IT Web Developer zijn veelzijdig en uitgebreid. Je hebt contacten met de
lokale afdelingen Process Management, Business Development, Operations, Marketing… en met de ITafdeling van de Hoofdzetel. Je rapporteert aan de Team Manager Development.
Je voornaamste verantwoordelijkheden zijn:
-

-

Analyseren, ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe webapplicaties, wijzigingsverzoeken,
uitbreidingsverzoeken en configuratiewijzigingen wanneer nodig voor software-applicaties om te
voldoen aan de gebruikerseisen op basis van de Business Requirements-documenten,
Toepassen van bestaande standaarden voor programmeren, benoemen, beveiliging en prestaties, en
zorgen voor de juiste codedocumentatie,
Documenteren en helpen bij het definiëren van de functionele en technische eisen van de applicatie,
Creëren, uitvoeren en documenteren van unittests die nodig zijn om ervoor te zorgen dat een
applicatie of technische omgeving aan functionele en prestatie-eisen voldoet,
Promoten van herbruikbare componenten bij het technische architectuurteam,
Coachen van minder ervaren ontwikkelaars in het team,
Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen van programmeertalen, tools en
methodologieën voor het web.

Sterke punten en vaardigheden die u kunt bieden
Technische kwalificaties:
-

Diploma of bachelor- of masterniveau in computerwetenschappen of informatica
4 jaar of meer ervaring met Java-webontwikkeling,
Mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Frans, Nederlands en Engels,
Ervaring met Spring 4 (Spring data, Spring Boot & Spring Security), ontwikkeling van JSF2.2,
Implementatie van technologieën voor webarchitectuur zoals Java SE 8, JPA 2.0 en JSF 2.2,
Vertrouwd zijn met SOA-benadering voor applicatieontwikkeling,
Werken met Tomcat 8.0 en hogere versies samen met Java SE 8/ Java EE 7 runtime,
Ontwikkelen van Json-bestanden en REST-webdiensten
Ervaring met ontwikkelen van MVC-patronen,
Goede praktische kennis van Oracle 12c, MS SQL, MySQL
Vlot bewerken en schrijven van geoptimaliseerde SQL-instructies.

Competenties:
-

Stressbestendig en flexibel element,
Bewijs leveren van probleemoplossend denkvermogen,
Dynamisch, oplossingsgericht,
Methodisch, georganiseerd, resultaat- en kwaliteitsgericht, duidelijk en methodisch kunnen
documenteren,
Klantgericht, in teamverband en dienstgericht kunnen werken,
Actief bezig zijn met het volgen en verbeteren van zichzelf,

-

Zelfstandig kunnen werken.

Gelet op deze wereld in beweging zijn diversiteit en inclusie belangrijke waarden. Bij BNP Paribas Cardif
trachten we werknemers van alle leeftijden en achtergronden aan te trekken en te behouden. Elke
werknemer heeft zijn eigen ervaringsniveau en vaardigheden, waardoor wij onze prestaties kunnen
verbeteren en onze innovatieve kracht kunnen versterken.
Wat biedt BNP Paribas Cardif?

Wij bieden een voltijds contract voor onbepaalde duur in een groeiend bedrijf binnen een
solide en stabiele BNP Paribas Group

Een veelzijdige functie ondersteund door uitgebreide training op maat van uw vereisten, zodat u
uw vaardigheden kunt verbeteren.

Een dynamische en gastvrije werkomgeving met een aantrekkelijk loon en extralegale
voordelen.

Echte doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf en de BNP Paribas Group.
Wil je de uitdaging aannemen?
Solliciteer nu online – wij kijken ernaar uit van u te horen.

