
 

 

We zoeken naar een 

 

Technical Software & Solution Developer 

 

Xeleos Consulting: Wie we zijn 

 

We groeien hard en we kijken uit naar enthousiaste mensen die ons team willen 

vervoegen om te helpen onze klanten uitbundig te maken in het domein van Supply 

Chain Planning. 

 

Onze klanten zijn industriële bedrijven of handelsbedrijven. We helpen deze 

bedrijven om duurzame resultaten te halen door hun Supply Chain te optimaliseren 

en deze op te lijnen met hun strategie. 

 

We bieden diensten in de volgende domeinen: Supply Chain Strategie, Supply Chain 

Planning, Supply Chain Operations en Supply Chain Intelligence. Daarbij werken we 

intens samen met onze klant van ontwerp tot de implementatie. Op het vlak van 

Supply Chain Planning & Controle implementeren we Optimact dat is ontwikkeld door 

ons zuster bedrijf. We zien de tool als een middel om resultaten te bereiken. 

Optimact is een cloud gebaseerde oplossing die mensen, data, processen en 

planning connecteert binnen het bedrijf en zo verschillende planningsdomeinen 

samenbrengt. 

 

 



 

 

Meer informatie kan hierover gevonden worden op www.optimact.com 
 

We willen samen met jou onze Passie voor Supply Chain Excellence en Intelligentie 

delen en verspreiden bij onze klanten. 

 

 

Functie: Wat zoeken we ? 

We proberen zoveel mogelijk een standaard versie van Optimact aan onze klanten 

aan te bieden. Toch zijn sommigen niet tevreden met de resultaten zoals die worden 

getoond of verwerkt en wensen dat bedrijfsspecifieke elementen worden opgenomen 

in de oplossing. 

Als Technische Software & Solution Developer help je business consultants en 

klanten om hun dromen in realiteit te veranderen. Praktisch vertaal je design 

specificaties in gedetailleerde SQL codering die je produceert, test en aligneert met 

de business consultants. De klanten relaties zelf zullen door de business consultants 

afgehandeld worden en zij zullen instaan voor een correcte communicatie over de 

oplossing van en naar de klant. 

Hoewel de oplossingen projectmatig worden opgezet en altijd gelinkt zijn aan een 

klant en zijn problematiek, zal de functie intern uitgevoerd worden en zijn er in 

principe geen verplaatsingen nodig tot bij de klant. 

Als SQL specialist verwachten we ook dat je het ontwikkel team ondersteunt via je 

kennis van database administratie en database management. Ervaring hebben met 

big data is een plus. 

Door de specialisatie die we hebben in Supply Chain Management ben je bereid 

hieromtrent interesse te kweken om de problematieken van onze klanten beter te 

begrijpen in dit brede, gevarieerde en uitdagende domein. 

Wij garanderen jou een groeipad in ons ontwikkelteam. 

Je zal rapporteren aan onze Senior Software Developer. 

 

Je profiel: 

- Je hebt een bachelor of master in informatica of gelijkgesteld door ervaring 

- Je hebt een uitgebreide ervaring met MS SQL Server en database administratie 

- Je hebt ervaring met .net, C# en Javascript 

- Je weet hoe je kwaliteitsvolle code schrijft a.d.h.v. testen 

http://www.optimact.com/


 

 

- Je hebt ervaring met CI 

- Ervaring met ERP-systemen of legacy systemen is een pluspunt 

- Je spreekt Nederlands en Engels, Frans is een pluspunt  

- Je bent flexibel, gedreven en een team player 

- Je bent in staat zelfstandig oplossingen te vinden met een combinatie van een 

creatieve, pragmatische en analytische werkaanpak 

 

Wat is er fantastisch aan de job ? 

Je komt in een leuk team van slimme mensen met een vriendelijke en open cultuur. 

Je krijgt verantwoordelijkheden en autonomie. 

Je krijgt flexibele werkuren en de mogelijkheid om van thuis uit te werken. 

Er is een sterke samenwerking met de business consultant, de developers en de 

klanten. 

Je kan echt het verschil maken bij klanten en hun appreciatie ondervinden. 

We bieden een competitief vergoedingspakket aan in relatie met je ervaring en 

kennis. 

 

Je kan meer informatie vinden over ons op www.xeleos.com en www.optimact.com.   

Gelieve jouw CV op te sturen naar gregory.bertin@xeleos.com 
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