Vacature: Pythondevelloper
Over Prior-IT BVBA
Prior-IT BVBA is een jong en dynamisch bedrijf dat opgericht werd in 2015 en zich vooral richt op
projecten voor de medische sector en de hulpdiensten. Ons belangrijkste activiteit is momenteel het
EVapp-project waarbij medisch getrainde vrijwilligers geactiveerd worden via de 112-centrale wanneer
iemand in hun onmiddellijk omgeving een hartstilstand heeft. EVapp heeft het potentieel om in België
jaarlijks 1000 mensenlevens te redden.
Daarnaast werden recent ook een aantal nieuwe engagementen aangegaan waarbij we nieuwe
strategische medewerkers nodig hebben die leiding kunnen nemen om projecten mee op te volgen en
de brug kunnen vormen tussen klanten en een groter team van freelance medewerkers.

Inhoud functie
Prior-IT werkt met SCRUM, een proces waarbij de bestelde software in korte sprints en met grote
betrokkenheid van de klant wordt gebouwd. Wij gebruiken in de regel Python aan de hand van het
Flask framework, de Postgresql database, een webserver via JavaScript, TypeScript, Angular, JQuery
en NodeJS. Uiteraard zijn we hier flexibel in: de juiste tool voor de job is het belangrijkst. Ontwikkeling
van mobiele applicaties (indien van toepassing) gebeurt veelal in de native frameworks.

Wie zoeken we?
 Developer die overweg kan met Python
 Kennis over Android of iOS (of een combinatie daarvan) is een pluspunt.
 Interesse in het opnemen van projectmanagementtaken zijn een pluspunt, net als goede
kennis van de Franse taal.
 Voor de uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar iemand die overweg kan met een grote
mate van onafhankelijkheid en flexibiliteit maar garant staan voor kwaliteit.
 Enthousiaste medewerker die mee wil stappen in de scoop van een start-up en mee willen
groeien met ons bedrijf in het Gentse.

Wat bieden we?







Contract van onbepaalde duur
Uitdagende werkomgeving
Projecten met een maatschappelijke impact
Marktconforme arbeidsvoorwaarden en verloning
Mogelijkheid tot flexibele invulling van de eigen werkdag
Mogelijkheid tot homeworking

Interesse? Contacteer ons!
Louis Varlezstraat 8
B-9030 Mariakerke
Mail: vacature@prior-it.be

