
Wat heeft Jorosoft u concreet te bieden?
1. Een verantwoordelijke en boeiende opga-

ve in een dynamisch bedrijf, dat in haar 
sector een vooruitstrevende positie in-
neemt;

2. Een uitdagende en veelzijdige functie, 
waar persoonlijke inbreng en zelfstandig 
opereren centraal staan;

3. Een aangename, open en stimulerende 
werksfeer in een jong en professioneel 
team;

4. Een competitief salarispakket met uitsteken-
de secundaire voordelen;

5. De mogelijkheid om in een eerste persoon-
lijk gesprek geheel vrijblijvend kennis te 
maken met het bedrijf. 

De selectieprocedure loopt in samenwerking met onze rekruteringspartner KMC bvba VG.335/B – B.AB05.33 – W.RS.97 Lid van Federgon. 

Functie inhoud & verantwoordelijkheden
Na een grondige inwerkperiode bent u als Analist Program-
meur verantwoordelijk voor het zelfstandig afwerken van de 
u toevertrouwde projecten, waarbij u nauw contact onder-
houdt met uw teamleden en de eindklanten. Tot uw veelzij-
dig takenpakket behoren o.a.:
A. Technische analyses maken door stipt alle behoeften en 

vragen van de klanten in kaart te brengen;
B. Ontwikkelen, programmeren en testen van maatprojec-

ten;
C. Installeren en bijsturen van de software bij de klant;
D. Support bieden aan gebruikers en instaan voor onder-

houd aan de programma's; 
E. Documenteren van de programma's die u ontwikkelt met 

het oog op de gebruiksvriendelijkheid. 

JOROSOFT bvba gevestigd in Knokke-Heist, is een modern familiaal 
bedrijf, dat zich reeds meer dan 10 jaar succesvol profi leert als IT-Architect. 

Bedrijven die geen eigen IT afdeling hebben of die zich liever met hun eigen business 
bezighouden i.p.v. met IT, vinden in JOROSOFT de ideale partner. 

De zeer competente medewerkers binnen de onderneming ontwikkelen voornamelijk administratieve software. 
Wij staan bekend voor ons maatwerk rond bestaande ERP systemen. Daarbij wordt steeds uitgegaan van een 

totaalintegratie van de IT projecten. De klant wordt na een grondige technische analyse, op volwaardige projectmatige basis 
begeleid bij de softwareontwikkeling, de hardware en netwerkconfi guratie en de uiteindelijke implementatie. Support en 
monitoring worden tijdens het natraject niet uit het oog verloren. 
Doelgroep van JOROSOFT zijn alle KMO’s waar standaardsoftware geen (complete) oplossing kan bieden. Wij zijn actief in 
zowat alle bedrijfssectoren, maar concentreren ons vooral op productiegerichte bedrijven die opereren in nichemarkten. Onze 
zeer persoonlijke klantenbenadering laat ons toe een mooi deel van de markt te bedienen en daarin voortdurend te groeien.
In het kader van de verdere expansie van JOROSOFT, is er dringend behoefte aan versterking van de organisatie met een 
ervaren en dynamische Analist Programmeur (m/v), die de mogelijkheid wordt geboden om door te groeien in 
verantwoordelijkheden, functie en inkomen.

ANALIST PROGAMMEUR VB
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Gewenste kwalifi caties
1. U heeft minimaal 5 jaar succesvolle ervaring met soortge-

lijke taken en verantwoordelijkheden zoals hiernaast om-
schreven van A t/m E;

2. U bent graduaat (bachelor) toegepaste informatica of ge-
lijkwaardig door ervaring;

3. VBA, VB.NET, SQL Server, ODBC en netwerking op 
Windows platform hebben voor u weinig geheimen, en 
heeft u courant gebruikt voor het programmeren van admi-
nistratieve toepassingen;

4. Als uiterst georganiseerd persoon kan U zich vlot uitdruk-
ken, zonder te vergeten eerst goed te luisteren;

5. Uw stressbestendigheid laat u toe de koe bij de horens te 
vatten, waarbij u blijk geeft alles eerst goed geanalyseerd 
te hebben.

Wil u uw huidige positie ECHT verbeteren?

BEL JORIS DE SUTTER bij Jorosoft op 050.36.13.82
en INFORMEER U.

Op WERKDAGEN 'S MIDDAGS tussen 11 en 14 uur en 'S AVONDS 
tussen 19 en 21 uur of op ZATERDAG tussen 11:00 en 17:00 uur

Een eenvoudig telefoontje informeert u SNEL en DISCREET of uw 
ambities overeenstemmen met ons aanbod. Ook als u momenteel nog 
niet aan een verandering denkt, loont het de moeite zich geheel 
VRIJBLIJVEND nader te informeren. 

U kunt ook schriftelijk reageren door uw c.v. per e-mail of per post te 
sturen naar het contactadres

JOROSOFT bvba - Boudewijnlaan 14 - 8300 KNOKKE - HEIST 

joris@jorosoft.be

www.jorosoft.be
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