Credimo NV, gevestigd te Asse, is specialist in het aanbieden van hypothecaire kredieten en
spaarverzekeringen. Wij zoeken een collega

BUSINESS APPLICATION OWNER
Functie
Als Business Application Owner ben je verantwoordelijk voor het beheer en de goede werking van een
aantal business-applicaties. Je doet dit in nauwe samenwerking met de andere teamleden van een
ontwikkelingsteam.
• In het kader van de lopende projecten treed je op als expert. Daarnaast sta je garant voor de
continuïteit van de applicaties en voer je hiervoor de nodige testen uit. Bovendien verricht je de
nieuwe releases.
• Je bent in staat de nodige query’s op te stellen en analyses uit te voeren. Je maakt eveneens de
bijhorende documentatie op.
• Tevens verzorg je de identificatie en opvolging van incidenten voor de toepassingen.
• Tot slot geef je advies aan je IT-collega’s en gebruikers bij de ontwikkeling van nieuwe projecten in het
aan jou toegewezen domein en de applicaties hierin.
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•
•
•
•
•
•
•

Je behaalde een bachelor- of masterdiploma en hebt bij voorkeur een eerste ervaring in informatica.
Je beschikt over een goede algemene kennis van informatica en meer specifiek in een
ontwikkelingsomgeving waarin PHP en Java-technologieën worden gebruikt.
Je hebt affiniteit met of interesse in (MariaDB) SQL.
Je zoekt een uitdagende en afwisselende functie. Je durft je verantwoordelijkheden binnen een
project op te nemen. Met eigen initiatieven en de nodige creativiteit, weet je vlot oplossingen voor te
stellen.
Je hebt uitstekende relationele vaardigheden. Je kan zowel autonoom als in teamverband werken.
Je zin voor analyse en synthese stelt je in staat kwalitatief werk af te leveren, terwijl het respecteren
van de termijnen een prioriteit blijft.
Je drukt je vlot uit in het Nederlands en hebt goede basiskennis van de andere landstaal.

Aanbod
Bij Credimo kom je terecht bij een groeiende, financieel gezonde onderneming die een vaste waarde
vormt binnen de financiële sector
• een aangename professionele werkplek in een bedrijf met een familiaal karakter
• een interessante job met veel diversiteit binnen een dynamisch bedrijf
• een marktconforme verloning aangevuld met extra voordelen
Interesse? Bezorg je sollicitatiebrief met gedetailleerd C.V. aan Martine Lagrou, HR manager,
martine.lagrou@credimo.be
Credimo NV, Weversstraat 6-10 te 1730 Asse
Tel. 02 454 10 54

