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J.Cortès Cigars nv. gevestigd in Zwevegem 
bij Kortrijk, is een dynamisch toon-
aangevend bedrijf, dat reeds sinds 1926 
hoogwaardige kwaliteitssigaren 
produceert en distribueert. De productie-
vestigingen in België, Sri Lanka en 
Indonesië leveren samen een jaar-
productie van meer dan 410 miljoen 
sigaren. Het uitgebreide productengamma 
bevat zowel high-end handgerolde 
sigaren, als premium machine-gemaakte 
sigaren in alle courante maten. 
Voor al deze producten gelden steeds de 
allerhoogste kwaliteitsnormen, die garant 
staan voor klanttevredenheid. Elke sigaar 
van J.Cortès Cigars nv. wordt beschouwd 
als een juweel, dat ook een dusdanige 
behandeling vereist.

Sigarenmerken als NEOS en voornamelijk 
J. CORTES, dat met haar distinctieve 
blauwe verpakking de aandacht trekt en 
hierbij haar uitmuntende kwaliteit wil 
onderstrepen, zijn trendsetters. Zij tonen 
aan dat J.Cortès Cigars nv. in het markt-
segment van de exclusieve sigaren haar 
knowhow inzet om steeds innoverend 
voor de dag te komen. Haar innovatie-
kracht blijkt uit de gedurfde verpakkingen 
en de toonzettende positie die het bedrijf 
inneemt bij de lancering van nieuwe 
producten.

In het kader van de verder geplande 
internationale expansie, is er dringend 
behoefte aan versterking van de organisatie 
met een ervaren en gekwalificeerde Analist-
Programmeur die de mogelijkheid geboden 
wordt te groeien in verantwoordelijkheden, 
functie en inkomen.

COMPUTER-, PHONE-, AND
VIDEO AIDED RECRUITMENT

EXPERT SYSTEM

FUNCTIE-INHOUD & VERANTWOORDELIJKHEDEN 
Na een inwerkperiode bent u als Analist-Programmeur 
verantwoordelijk voor het zelfstandig uitbouwen van onze ERP-
applicatie op SQL server, waarbij u rechtstreeks rapporteert aan 
de IT Manager. Tot uw veelzijdig takenpakket behoren o.a.: 

A) analyseren, ontwikkelen en implementeren van ERP-
programma’s;

B) documenteren van bestaande en nieuwe programma’s die u 
ontwikkelt, met oog op de gebruiksvriendelijkheid;

C) support bieden aan de gebruikers en instaan voor het 
onderhoud van de programma’s en de SQL server; 

D) ontwikkelen van ASP toepassingen voor het raadplegen en 
aanvullen van de SQL database.

GEWENSTE KWALIFICATIES
Voor deze belangrijke functie komen uitsluitend DYNAMISCHE, 
VERANTWOORDELIJKE persoonlijkheden in aanmerking, die 
beantwoorden aan de volgende kwalificaties: 

1. U heeft bij voorkeur reeds een eerste ervaring met soortgelijke 
taken als hiernaast beschreven van A tot en met D;

2. U heeft een grondige kennis van VB.NET, ASP.NET en SQL 
Server;

3. U heeft een informaticaopleiding genoten en geeft vooral blijk 
van analystische vaardigheden;

4. U heeft een communicatieve persoonlijkheid en bent 
ondernemend en pragmatisch ingesteld;

5. U bent vlot meertalig met focus op de Franse en Engelse taal.

ANALIST-PROGRAMMEUR VB.NET

WAT HEEFT J. CORTES CIGARS NV.  U CONCREET TE BIEDEN?
1. een uitdagende en veelzijdige functie met geregeld 

internationale contacten, waar persoonlijke inbreng en 
zelfstandig opereren centraal staan;

2. een aangename, open en stimulerende werksfeer met korte 
communicatielijnen in een professioneel team;

3. een competitief salarispakket;

4. de mogelijkheid om in een eerste persoonlijk gesprek geheel 
vrijblijvend kennis te maken met het bedrijf.

WILT U UW HUIDIGE POSITIE ECHT VERBETEREN?

BEL JORIS DE SUTTER: 
050/36.13.82

Bij voorkeur op WERKDAGEN ’s avonds tussen 19.00 en 
21.00 uur en ’s middags tussen 12:00 en 13:00 uur, of op 
ZATERDAG tussen 11:00 en 17:00 uur.

Een eenvoudig telefoontje informeert u snel en discreet. U 
kunt ook schriftelijk reageren door uw c.v. naar onderstaand 
adres te sturen, t.a.v. Joris De Sutter (joris@desutter.org)

K.M.C. bvba – Vrijheidsstraat 107 – B-8310 ASSEBROEK
WWW.KMC-RES.COM - joris@desutter.org - WWW.DESUTTER.ORG


