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Vacature: SOFTWARE ENGINEER WEB te GENT (meerdere posities) 
Contact: Reinout Declerck (reinout.declerck@efeso.com, +32 484 26 20 30) 
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Solvace (www.solvace.com) is een snel groeiend digitaal platform waarin werknemers van een 
onderneming aan continuous improvement kunnen doen: opportuniteiten, risico's en problemen 
identificeren (al dan niet met behulp van machine learning), analyseren en uitwerken in verbeter-
trajecten, samenwerken over afdelingen heen, kennis beheren enz. Solvace bestaat uit verschillende 
web-modules, waarvan er één hierna wordt afgebeeld: 

 

Om onze stevige groei te ondersteunen, wensen we ons development team (momenteel 8 medewerkers) 
aanzienlijk uit te breiden. We zoeken verschillende profielen, en al naar gelang je voorkeur kunnen wij 
voor de juiste accenten in je job zorgen: meer web development gericht (JavaScript, Bootstrap, jQuery, 
d3.js, Ember.js, Ruby-on-Rails), meer software-architectuur gericht, meer 
systeemadministratie/deployment (Ubuntu, Docker, Gitlab) gericht, meer onderzoeksgericht (Machine 
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learning). Specifieke kennis over de gebruikte technologieën is niet echt vereist, we verwachten enkel de 
vaardigheid om je snel in te werken. 

 

JIJ HEBT DE VOLGENDE KWALITEITEN: 

Vaardigheid om je nieuwe technologieën snel eigen te maken 

Programmeren in team (Agile/Scrum) 

Aandacht voor detail 

Planning kunnen respecteren 

 

WIJ BIEDEN JOU: 

Een aantrekkelijk verloningspakket inclusief: 

• MacBook Pro 

• Gsm-abonnement 

• Maaltijdcheques 

• Hospitalisatieverzekering 

Startup-omgeving 

Vrijheid om zelf je werk te organiseren 

Heel veel bijleren op korte tijd 

Voor wie in Gent woont: werken dicht bij huis 

 

WIL JIJ GRAAG MEESCHRIJVEN AAN DIT BOEIEND VERHAAL? 

Contacteer Reinout Declerck (managing director) per e-mail (reinout.declerck@efeso.com) of per telefoon 
(+32 484 26 20 30). Onze selectieprocedure omvat 2 gesprekken en 1 programmeer-test. 

 

OVER ONS 

Solvace NV is sinds 2016 de digitale afdeling van de EFESO groep (www.efeso.com), een consultant 
wereldwijd actief in meer dan 35 landen. 

 

PLAATS TEWERKSTELLING 

Dok Noord 4D bus 204 9000 GENT 


