VACATURE
Junior-developer / support-medewerker
Wie zijn wij:
Kuubix B.V. is een jonge dynamische KMO, opgericht op 07/10/2020. Het eerste jaar vond reeds een
multinational zijn weg naar Kuubix en ondertussen blijft onze klantenteller oplopen, zowel in binnen- als
buitenland! Onze missie is om software op maat te maken voor KMOs, maar we blijven ook graag nieuwe
technologieën ontdekken en experimenteren momenteel ook met toepassingen rond Virtual Reality! Wij
zoeken iemand die net zoals ons, een enorme passie heeft voor IT en mee wil groeien met ons bedrijf.

Inhoud vacature:
Als junior-developer bij Kuubix B.V. zal je bezig zijn met het coderen van applicaties op maat (in
verscheidene frameworks, codeertalen en platformen). Dit kan gaan van een urenregistratie-applicatie tot
een volledig ERP-systeem. Als developer heb je een goede kennis van de volgende
talen/systemen/technologieën:
•
•
•
•

HTML/CSS
PHP
JavaScript
Databases (mysql)

Als developer bij Kuubix B.V. zal je ook veel in contact komen met Filemaker. Wij zullen je persoonlijk
begeleiden en opleiden om filemaker applicaties te ontwikkelen.
Kennis van de volgende talen/systemen/technologieën is een bonus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filemaker
C en/of C++
C#
Java
Laravel framework
Unity
Scripting talen (Python, …)
Bootstrap framework
Elektronica (PCB-ontwikkeling, …)
Netwerken
AI

Verder zal je mee instaan voor de support van onze klanten in binnen- en buitenland. Een telefoontje van
een klant schrikt je niet af. Communiceren in het Nederlands of het Engels mogen voor jou geen probleem
zijn. Elke andere taal die je kan spreken is een bonus.

Wat bieden wij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je kan mee schrijven aan een nieuw verhaal met doorgroeimogelijkheden
Marktconform salaris met pensioenspaarplan, extra vakantie dagen (ADV) en maaltijdcheques
Omzet- en prestatieafhankelijke bonus die kan oplopen tot één maandsalaris
Nieuwste apparatuur om op te werken, zelf mee te bepalen
Laptop en GSM
Ruimte en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling met opleidingsbudget
Veel ruimte voor eigen ideeën.
Flexibel werken en thuiswerken
Hippe kantoor omgeving
Bedrijfswagen mogelijk

Heb je interesse in deze vacature?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via, indy@kuubix.be!

