JAVA DEVELOPER

Streamovations is een jong en dynamisch bedrijf in Veurne. Wij focussen ons op het
ontwikkelen van streaming applicaties en in het bijzonder in meertalige omgevingen.
Ondertussen werken tal van klanten zoals de Europese Commissie, het Europese
Parlement, de Raad van de Europese Gemeenschap, Belgacom, BNP Paribas en VRT
met onze toepassingen. Om de groei van het bedrijf te ondersteunen zijn wij op
zoek naar een Java Developer die een hart heeft voor streaming media en innovatie.
Je taken
Je taak bestaat hoofdzakelijk uit het ontwikkelen, onderhouden en documenteren
van krachtige, schaalbare, videostream toepassingen. Je helpt in de volledige
levenscyclus van software ontwikkeling, van concept en ontwerp tot testen.

Verantwoordelijkheden
• Bijdragen aan alle fasen van de ontwikkelingslevenscyclus
• Schrijven van goed ontworpen, toetsbare, efficiënte code
• Ervoor zorgen dat de ontwerpen voldoen aan de specificaties
• Voorbereiden en produceren van releases van softwarecomponenten
• Ondersteunen van continue verbetering door alternatieve technologieën te
onderzoeken
Profiel
• Je hebt ervaring met software ontwikkeling
• Je hebt ervaring met Java ontwikkeling
• Je hebt ervaring om REST API of SOAP webservices te schrijven
met de Tomcat-containers
• Objectgeoriënteerde analyse en ontwerp met behulp van algemene
ontwerppatronen
• Je hebt een grondig inzicht van Java-internals (Classloading, Geheugenbeheer,
Transactiebeheer, enz.)
• Je hebt uitstekende kennis van relationele databases, SQL- en
ORM-technologieën (JPA2, Hibernate)
• De kennis van open source videostreaming, bewerkingssoftware zoals VLC,
ffmpeg is een troef
• Je hebt minstens 2 jaar relevante ervaring
• Je bent flexibel en stressbestendig
• Je hebt een analytische geest en denkt actief mee
• Je bent doortastend en probleemoplossend
• Je functioneert in team en kan evenwel zelfstandig aan de slag
• Je leert graag bij en deelt je kennis om het team vooruit te helpen
Diploma
Wij hechten geen belang aan een diploma maar vereisen wel de juiste kennis en
relevante ervaring.
Talenkennis
• Engels (goed)
• Nederlands (basis)

Aanbod
Naast een competitief salaris in functie van ervaring en opleiding bieden we je een
uitdagende job met zeer uiteenlopende opdrachten en ruimte voor eigen initiatief
en ideeën. Bovendien is Streamovations een bedrijf in volle groei wat je de kans
biedt om mee te groeien met het bedrijf.
Contract
Vast Contract
Plaats tewerkstelling
Streamovations - Veurne
Waar en hoe solliciteren?
Mail je CV en motivatie naar
marie@streamovations.be t.a.v Marie Broes, HR
STREAMOVATIONS
Pannestraat 42
8630 Veurne

