Senior Android developer (m/v)

Functie :
Verder uitbreiden van een software platform die het dagelijks gebruik van robots toegankelijk maakt
voor iedereen.
Onze robots (Zora, Pepper en Billy-Billy) worden dagelijks ingezet in verschillende sectoren. Dat gaat
van scholen om kinderen te helpen leren, tot jongeren de eerste stappen te laten zetten in
programmeren. Ze worden ook ingezet in oa. ziekenhuizen om het ziekenhuis verblijf draaglijker te
maken, in woonzorgcentra om ouderen te laten bewegen of geheugen spelletjes te laten spelen.

Jouw verantwoordelijkheden zijn:
- Programmeren van nieuwe robot toepassingen.
- Verder uitbreiden van ons algemeen robot platform.
- Uitbreiden van de robot ondersteunende cloud infrastructuur.
- Meedenken, opzetten, POC bouwen en documenteren van dataflows en software architecturen.

Profiel :
- Je beschikt over een master of bachelorsdiploma in de ICT of informatica.
- Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels. (Andere talen zijn een pluspunt)
- Je bent een echte teamspeler maar kan ook zelfstandig werken
- Je hebt een holistische aanpak van ontwikkelen en problemen oplossen
- Je neemt initiatief en hebt zin om je ideeën en expertise te delen met de andere leden van de groep
om als organisatie te groeien.
- Je kan snel nieuwe technologieën aanleren
- Je staat open voor eventuele korte buitenlandse trips
- Je beschikt over een rijbewijs

Skills :
- Android / Java (> 3 jaar ervaring)
- Plus punten :
- Python, JavaScript, Angular
- Git

- Goede algemene Linux kennis
- Grondige kennis over netwerken
- Upto date over de hedendaagse (web) technologieën
- C, C++
- Django
- Ervaring met Google cloud platform of Microsoft cloud platform (Azure)
- Kennis over multi platform development (bv. Frameworks zoals Ionic)
- Inzicht in het ontwikkelen van intuïtieve GUI
- Ervaring met scrum/agile manier van werken

Aanbieding :
- Een marktconform salaris

Contact :
- Stuur je cv naar Dhr. Michiels -> jobs@qbmt.be

