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ICORDA is een Gentse informatica integrator met vooraanstaande klanten in diverse sectoren, 

actief sinds 1992, en telt ondertussen een 30-tal medewerkers. 

Onze klanten bedienen we graag goed, snel en met de juiste attitude, zodat zij productieve 

meerwaarde halen. Voor de versterking van ons SOFTWARE APPLICATION team zoeken wij 

een: 

 

lead architect custom software development (m/v) 
 

 

Ben jij gepassioneerd door software-ontwikkeling, heb je interesse in zakelijke software projecten, 

ben je altijd op de hoogte van de laatste trends en wil je lead architect worden bij een bedrijf dat 

zoekt naar nieuwsgierige mensen met verfrissende en vernieuwende ideeën? Dan zijn we op 

zoek naar jou. 

  

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van een lead architect in het development team 

bij ICORDA zijn: 

- Coding, testing en debugging in volgende omgevingen: 

- C# (Winforms/ASP.NET MVC/Umbraco) 

- HTML5/JS (angular) 

- MS-SQL & HANA 

- Gedreven om nieuwe technologieën te onderzoeken en te implementeren 

- Collega-developers adviseren tijdens implementaties 

- Uitzetten van ICORDA architecture guidelines en debugging technieken, samen met 

collega-developers 

- Opzetten/beheren van development framework (structuren) en overbrengen aan 

collega-developers 

- Lead nemen in problem solving 

- Duidelijke communicatie intern en extern 

 



 

 

 

p. 2/2 

Profielomschrijving 

Je hebt een opleiding op master of bachelor niveau afgerond of je hebt equivalente werkervaring 

in informatica projecten. Je bent in het bezit van een rijbewijs. 

Je wenst te werken in een bedrijf in de Gentse regio. 

 

Je staat open voor afwisseling en het nemen van initatief. Je bent een stressbestendige 

problemsolver. 

 

Je hebt een passie voor software ontwikkeling met grondige kennis van .NET en SQL. Kennis 

van TFS en angular is een pluspunt. Verder heb je interesse in diverse applicatiedomeinen zoals 

distributie, productie, planning en boekhouding. Je bent creatief, werkt gestructureerd en 

klantgericht.  

 

Functionele vereisten transformeer je in een evenwichtig gestructureerde code. Je hebt aandacht 

voor software stabiliteit, gebruiksvriendelijkheid, performantie, onderhoudbaarheid, kortom je 

begrijpt wat kwaliteitssoftware betekent. 

 

Je kunt je goed verplaatsen in anderen en werkt graag in teamverband. Je weet collega’s en 

anderen te enthousiasmeren voor ideeën. Je bent communicatief vaardig en beheerst de 

Nederlandse en Engelse taal uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk. 

 

 

Aanbod 

ICORDA biedt je de gelegenheid te groeien in een open omgeving waar talentontwikkeling, 

professionele sfeer en werken in teamverband centraal staan. We bieden je afwisselend werk 

door de verschillende klanten en activiteiten, evenals een marktconforme vergoeding en 

bedrijfswagen. 

 

Als je interesse hebt, kan je je motivatie met CV sturen naar jvanmaldeghem@icorda.be 

 

Voor bijkomende inlichtingen bel naar Joris Van Maldeghem op 09/227 66 76 of 0496/162 082. 
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