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Axians is een informatica integrator met vooraanstaande klanten in diverse sectoren. 

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

meerwaarde halen. Voor de versterking van ons INTEGRATED BUSINESS SOLUTIONS team 

zoeken wij een: 

 

software developer (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 software-ontwikkelaar 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 software developer in het development 

team bij Axians zijn: 

- Coding, testing en debugging in C# (.NET) en C++ in MS-SQL database omgeving 

- Bijdrage leveren aan Axians architecture guidelines en debugging technieken 

- Managen van opleveringen 

- Uitwerken van rapport en document layouts 

- Verzorgen van documentatie 

 

 

 

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 hebt een passie voor software ontwikkeling. Verder heb je interesse in diverse 

applicatiedomeinen zoals distributie, productie, planning en boekhouding. Je bent creatief, werkt 

gestructureerd en klantgericht.  
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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 beheerst de Nederlandse en Engelse taal 

uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk. 

 

 

 

Aanbod 

Axians biedt je de gelegenheid te groeien in een open omgeving waar professionele sfeer, 

voortdurende kennisverwerving en werken in teamverband centraal staan. We bieden je 

afwisselend werk door de verschillende klanten en activiteiten en een marktconforme vergoeding.  

 

Als je interesse hebt, kun je je motivatie met CV sturen naar ines.thevelein@actemium.com 

 

Voor bijkomende inlichtingen, bel naar Ines Thevelein op telefoonnummer 09/227 66. 

 

 

Axians 

Verlorenbroodstraat 122 

B-9820 Merelbeke 

T. + 32(0)9 227 66 76 

 


