
 
 

 

Ben jij onze toekomstige 

Java Software Engineer? 

Stuur je cv naar els.reynaert@dioss.com 

en overdonder ons met je talent! 

 

Dioss Smart Solutions is een ervaren software integrator met allerlei verschillende producten en 
projecten, onder meer rond eID, digitale handtekeningen, customer loyalty en ticketing systemen, smart 
card technologie, biometrics en transaction based services. Dioss Smart Solutions ontwikkelt in al deze 
domeinen zowel back- als frontend (web)applicaties. Om op elke vraag van onze klant een antwoord te 
bieden, leveren we ook native en embedded softwareoplossingen. 

 
 

WAT HEBBEN WE JOU TE BIEDEN 

Je komt terecht in een zeer dynamische werkomgeving waar dagelijks 12 enthousiaste developers 

– samen met een 10-tal marketing, sales & HR collega’s – het beste van zichzelf geven to create 
convenience voor onze toffe partners. Je werkt voor gerenommeerde partners als Interparking, Q8, 
Partenamut, Gezinsbond, De Lijn... & je krijgt er leuke collega’s bij om even mee te gamen en/of een pint 
te drinken. 

 
Als java software engineer werk je vanuit Dioss Smart Solutions in Wetteren, bij Gent. Je komt terecht in 
een jong en zeer gemotiveerd team, die het beste uit zichzelf wil halen. Je geniet van een bruisende 
werkomgeving en maakt deel uit van een dynamische onderneming waar je alle kansen krijgt om initiatief 
te nemen en mee te werken aan innovatie. 

 

Daarnaast voorzien we nog: 

• een marktconform salarispakket, aangevuld met een volledig pakket aan extra- legale 
voordelen (laptop, gsm met abonnement, eco- en maaltijdcheques, bedrijfswagen met tank- en 
parkeerkaart, onkostenvergoeding, extra verlofdagen, hospitalisatie- en groepsverzekering, 
thuiswerkvergoeding) 

• goede work-lifebalans: cafetariaplan, thuiswerk, flexibele werkuren 

• focus op welzijn: fruit & verse soep, soft drinks, fun, teambuilding, happy hours, douche- 
mogelijkheden voor de sportievelingen
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WAAROM WILLEN WE JOU IN ONS TEAM 
Je beschikt over een master of bachelor diploma in informatica/computerwetenschappen & ICT en ontwikkeling 
zijn voor jou een echte passie.  

Daarnaast is een uitgebreide kennis van Java belangrijk:

• Java EE (EJB) 

• JBoss/Wildfly/Quarkus 

• HTML 5/CSS 3 

• SQL 

• Webservices  

• JS libraries (React, JQuery) 

• mobile app 
libraries  zoals 
React native 
en Flutter 
(pluspunt)

 

Nederlands en Engels spreken en schrijven is voor jou geen enkel probleem.  
 

Als laatste heb je een sterke affiniteit met volgende technologieën: 

• Git 

• Linux CLI 

• Docker 

• Ux designs/Wireframe creation 

 
HERKEN JIJ JEZELF... 
• je weet van aanpakken en je werkt klantgericht 

• je beschikt over sterke communicatieskills 

• je bent leergierig en je wil je graag voortdurend bijscholen via vakliteratuur en opleidingen 

• je hanteert een out-of-the-box aanpak 

• je hebt een kritische en analytische geest met aandacht voor detail en nauwkeurigheid 

• je neemt initiatief en je kan zelfstandig werken 

• je kunt flexibel schakelen in je werkplanning 

• je vindt een warme, familiale sfeer op de werkplek belangrijk en je motiveert mee het team 

• je hebt passie en/of interesse voor teamactiviteiten (tafelvoetbal, video- en bordgames, films, muziek, IT, …) 

Stuur dan als de bliksem je cv naar els.reynaert@dioss.com! 

 

WAT JIJ DOET 
Ben jij een gepassioneerde Java-kenner en wil je graag innovatieve toepassingen ontwikkelen in een bruisend 
bedrijf? Heb je oog voor kwaliteit en wil jij je voortdurend bijscholen? Welkom bij het team van Dioss Smart 
Solutions! 

• je hoofdtaak is het ontwikkelen van front- en backend softwareoplossingen in een Java omgeving 

• je ontwikkelt nieuwe en past bestaande (client) applicaties aan in Java & in gerelateerde talen als Javascript 

• je maakt mobile applications 

• je stelt functionele en technische requirements op en creëert analysedocumentatie 

• je controleert de opgeleverde code & je maakt systeem- en usertesten mogelijk, hierbij hoort ook code 

review van collega’s 

• je werkt proactief en onderhoudt een nauwe band met het team en de projectmanager 

• je maakt verschillende fases van de projecten mee, van brainstorm en analyse tot gebruikersacceptatie 

• je rapporteert mogelijke verbeteringen en streeft naar optimale producten 

• je bewaakt de kwaliteit van de code (ook peer code review) en werkt mee aan het verbeteren van processen 

• je bespreekt potentiële oplossingen met de klant en toetst de technische haalbaarheid af 

• je verruimt continu je kennis over de nieuwste technologieën, bv. meer libraries en frontend (Java-versies) 

• je houdt van variëteit in je job en kan snel schakelen bij een wijziging in je werkplanning 
 
 

Dioss Smart Solutions 
Honderdweg 21 
9230 Wetteren 

Dioss Smart 

Solutions 

hr.smartsolutions@dioss.c

om 
www.dioss.c
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