
IT PROGRAMMER
 
Velleman nv bedrijf gelegen in Gavere, is sinds ruim 40 jaar een belangrijke ontwikkelaar in 
elektronicaproducten en groothandelaar in elektronica consumer goods, tools en DIY artikelen. Het 
assortiment omvat meer dan 14 000 verschillende producten van 50 merken. Het netwerk bevat meer 
dan 1.700 dealers over ruim 85 landen. 

• Je komt terecht in een internationale, dynamische omgeving waar je in aanraking komt met alle 
mogelijke bedrijfsprocessen. 

• Je bent onderdeel van een kleiner IT-team, hebt een allround IT-interesse met focus op 
programmatie. 

• Je helpt soms mee in system en support werk maar je meeste tijd zal naar programmatie gaan.
• Je bouwt mee aan het software-hart van het bedrijf, maar kan ook worden ingeschakeld in web 

programmatie of andere IT-opdrachten.
• Je krijgt de unieke kans om een ERP-implementatie mee te ondersteunen en daar later op door te 

ontwikkelen.  

KERNTAKEN

• Je staat in voor de koppelingen van ons ERP-systeem met WMS-software, boekhoudsoftware, externe 
datapools, BI-software en andere pakketten

• Je ontwikkelt code voor onze websites, webservices en front-end applicaties
• Je verzorgt imports en exports van data en doet bulk aanpassingen
• Periodiek help je de rest van het team met andere IT support en systeem taken

TECHNISCHE KENNIS

• Goede kennis van T-SQL. Je kan complexe queries schrijven, begrijpen en aanpassen.
• Je hebt kennis van databasestructuren 
• Je hebt kennis en ervaring van gangbare berichtformaten, structuren en protocollen voor gegevensuitwisseling, 

zoals JSON, HTTP(s), FTP, XML, SOAP, …
• Ook programmeren in PHP of coderen in andere talen uit de web development stack schrikken je niet af
• Je begrijpt hoe je kunt interageren met diverse API’s 
• Kennis van Python en Javascript zijn een meerwaarde
• Kennis van integratie-oplossingen zoals Microsoft Azure Logic Apps zijn een troef
• Kennis van PowerShell of andere scripting languages zijn een pluspunt 

PROFIEL

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma in een IT-gerelateerde richting
• Je bent analytisch en accuraat
•	 Je	bent	flexibel,	positief	ingesteld	en	bezit	een	goede	teamgeest
• Je kan zelfstandig werken en neemt verantwoordelijkheid
• Je communiceert goed en kan samenwerkingen met derde partijen realiseren en opvolgen
• Je bent leergierig 
• Je hebt een brede interesse in IT en bedrijfsvoering

AANBOD

• Een fulltime job in een leerrijke omgeving. Je krijgt een goede opleiding en een motiverende marktconform loonpakket

INTERESSE ?

• Gelieve uw sollicitatiebrief met CV te mailen naar hr@velleman.be


