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vacature

Wij zijn de scholen en centra van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in
de regio Antwerpen. In 23 basisscholen, een school voor buitengewoon
basisonderwijs, 15 secundaire scholen, een centrum voor deeltijds beroepsonderwijs,
2 centra voor deeltijds kunstonderwijs, een centrum voor volwassenenonderwijs, een
CLB en twee internaten, bieden meer dan 2800 medewerkers kwaliteitsvolle en
toekomstgerichte leerkansen voor iedereen. Wij gaan voor samen leren samenleven. 
 
De centrale diensten van onze scholengroep nemen heel wat taken op zodat de scholen
voluit kunnen inzetten op onderwijskwaliteit. Om de financiële opvolging te optimaliseren,
willen we nieuwe boekhoudsoftware ontwikkelen. We zoeken een enthousiaste collega om
aan de slag te gaan als:

Samen leren samenleven!

Programmeur met kennis van .NET

Je hebt ervaring met .Net, C#, MVC, HTML, CSS, jQuery, Source Control TFS of Microsoft SQL-server.
Kennis van WPF, REST API en grote webapplicaties is een troef. 
Je bent leergierig, creatief en kan functionele specificaties vertalen naar software oplossingen. 
Je kan zelfstandig werken en bent in staat een planning op te maken en op te volgen, zowel voor
jezelf als voor anderen. 
Samenwerken gaat je goed af. Want om software optimaal te kunnen ontwikkelen, weet je dat je
vaak in overleg zal gaan. 
Je bent flexibel en bent bereid je snel in te werken. 
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands, zowel schriftelijk als
mondeling.
Onderwijs lijkt je een fijne uitdaging en je bent enthousiast om je steentje bij te dragen aan het GO! 

Wie ben je? 

Wat bieden we je? 

Een voltijds contract (duur ontwikkeling software) 
Flexibele werkuren
Aandacht voor een goede work-life balance
Samenwerking met de IT-teams van GO! scholengroep Antwerpen en GO! scholengroep Impact
(Brugge)
Fijne werkplek op linkeroever - Thonetlaan 106 A, 2050 Antwerpen 

Interesse? 

Laat het ons weten, ten laatste 24 juni. We zijn benieuwd naar je motivatie en je talenten. We maken
een eerste selectie op basis van je CV. Gesprekken vinden plaats begin juli. Solliciteren kan via deze
link >> Toch nog vragen? Chantal Huybrecht (diensthoofd HR) beantwoordt ze graag via
vacatures@go-antwerpen.be.

http://www.go-antwerpen.be/
https://docs.google.com/forms/d/1SHDmLOEv0rhCaOmZygKKqDBK2En4cJKwf1hzi5HJLm4/viewform?edit_requested=true

