
 

 

 

 

Analist Programmeur 

(M/V) 

 

DeDuCo International is een 

bedrijf gespecialiseerd in het 

ontwikkelen en 

implementeren van hoogst 

efficiënte CRM-Software, A.I. 

algoritmes, en innovatieve 

robots voor de retail.  

  

  

FUNCTIEOMSCHRIJVING  U rapporteert aan de ICT-teamleader 

 U analyseert de technische vereisten conform de functionele 

analyse 

 U stelt unittesten op en voert ze uit 

 U staat in voor een kwalitatieve ontwikkeling en oplevering van 

een project  

 U werkt nauw samen met andere projectteam leden en binnen 

projecten rapporteert u aan de ICT-teamleader 

 

PROFIEL  U beschikt minimum over een bachelor diploma “toegepaste 

informatica” of hebt gelijkwaardige ervaring 

 U hebt bij voorkeur kennis van relationele databases en goede 

kennis van SQL 

 U communiceert, schrijft en leest vlot in het Nederlands, Engels 

en het Frans 

 Uw sterk analytisch denkvermogen stelt u in staat gerichte 

oplossingen te vinden  



 

 

 U bent een teamspeler, maar u kunt ook zelfstandig werken 

 U bent kritisch en draagt kwaliteit hoog in het vaandel 

 U bent communicatief en vlot in de omgang 

 U bent flexibel en stressbestendig 

 

 JOBGERELATEERDE    

COMPETENTIES  

 Programmeren in computertaal: C/C++ 

 Een prototype of model van de ontwikkeling ontwerpen en 

uitwerken (design application) 

 Een applicatie ontwikkelen die aan een database gelinkt is 

 Programmeren in een computertaal: C# (C sharp) 

 Behoeften van de klant of gebruiker analyseren 

Het functioneel lastenboek opstellen (specificaties, termijnen, 

kosten, …) 

 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, …) 

 Technische specificaties van de informatica applicatie uitwerken 

en opstellen (lastenboek) 

 Een prototype van de technische oplossing realiseren voor 

validatie door de opdrachtgever (typeconfiguratie, …) 

 Toepassingen ontwikkelen in .NET m.b.v. een framework: MVC. 

 Toepassingen ontwikkelen in .NET m.b.v. een framework: Entity 

Framework 

 Een databank aanspreken: Microsoft SQL Server 

 Geïntegreerde beheersprogramma’s aanpassen en 

parametreren 

 Toepassingen ontwikkelen op een bestuurssysteem: Windows 

 Toepassingen ontwikkelen in .NET m.b.v. een framework: WPF 



 

 

 Toepassingen ontwikkelen in .NET m.b.v. een framework: WCF 

 Toepassingen ontwikkelen in .NET m.b.v. een framework: Web 

API 

 Toepassingen ontwikkelen in .NET m.b.v. een framework: ADO 

 Documenten en technische ondersteuning voor de 

ontwikkelaars, gebruikers, informaticadiensten, … uitwerken en 

bijwerken 

 Programmeren in een specifieke computertaal  

 Informaticaprogramma’s en –applicaties ontwerpen en 

ontwikkelen 

 

 PERSOONSGEBONDEN 

COMPETENTIES 

 Contactvaardig zijn 

 Zin voor nauwkeurigheid hebben 

 Creatief denken (inventiviteit) 

 Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden 

(flexibiliteit) 

 Resultaatgericht 

 Omgaan met stress 

 Regels en afspraken nakomen 

 Leervermogen hebben 

 Plannen (= ordenen) 

 Klantgerichtheid 

 Samenwerken als een hecht team 

 Zelfstandig werken 

 

AANBOD Competitief marktconform salaris, aangevuld met extra legale 

voordelen 

 

PLAATS TEWERKSTELLING DeDuCo International 

Beneluxpark 33 

8500 Kortrijk  

 

 



 

 

VEREISTE STUDIES Professionele Bachelor Elektronica – ICT 

Gelijkwaardig door ervaring 

 

WERKERVARING Niet van belang 

 

TALENKENNIS Engels (goed) 

Nederlands (zeer goed) 

Frans (goed) 

 

RIJBEWIJS B 

 

CONTRACT Vaste job met een contract van onbepaalde duur 

Voltijds  

 

WAAR EN HOE SOLLICITEREN? Contact: Dhr. Christian Beele 

 Via e-mail: Christian.Beele@deduco.be 

 Per brief 

Solliciteren met CV en Motivatiebrief 

Voor meer informatie: +32 (0)56/40.29.27 
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