
  
 

  

 

   

 

 
Senior Software Engineer 

This is how we roll! 🚀 

RecoMatics is een technologiebedrijf gelegen aan de Damvallei in Destelbergen. Bij RecoMatics 

houden we niet van repetitief werk en dat willen we ook niet voor onze klanten. We streven ernaar 

het leven van mensen te verbeteren door repetitieve administratieve processen te automatiseren 

en te stroomlijnen. Het leven is leuker als je je kunt richten op zinvol werk. RecoMatics is een 

snelgroeiend bedrijf met internationalisering op de roadmap. 

Wat is jouw rol? ✍ 

Als Ervaren Software Engineer ontwikkel je softwaretoepassingen voor het beheer van 
documenten en dossiers voor onze klanten. Daarbij maak je steeds gebruik van Microsoft .Net-
platform, Azure en Microsoft 365 als bouwstenen. Je werkt hiervoor samen met collega’s in een 
project en begeleidt en coacht na verloop Junior Software Engineers. 

 

Analyse 

• Je verzamelt en documenteert de noden van onze eindklanten. 

• Vanuit deze behoeften werk je de specificaties van de software uit, zowel functioneel als 
technisch. 

 

Development 

• Samen met jouw collega's ga je oplossingen ontwikkelen en configureren, in nauwe 
samenwerking met de klant. 

• Je maakt hiervoor gebruik van bestaande tools zoals EasyForm en Microsoft 365 en deze 
breid je uit met nieuwe of aangepaste functionaliteiten al dan niet op maat van de klant. 

• Je test en installeert deze oplossingen in de cloud of bij onze klanten. 
• Je verzorgt opleidingen van onze oplossingen bij onze klanten. 
• Je neemt verantwoordelijkheid voor de timing en budget van de taken die aan jou 

toegewezen zijn. 

• Kwaliteit vind je essentieel en je zorgt dat je applicaties grondig getest en 
gedocumenteerd zijn. 

• Je denkt mee met het product development team op architecturaal niveau en helpt mee 
om concepten om te zetten naar concrete code en modules. 

 

Support 

• Je bent beschikbaar voor third line support op de bestaande toepassingen. 

• Je volgt de projecten mee verder op en spot zo nieuwe opportuniteiten bij onze bestaande 
klanten. 

• Je maakt inschattingen voor change requests. 

• Je deelt je kennis en geeft technische coaching aan je collega’s, individueel of tijdens onze 
Reco Academy sessies. 



  
 

  

 

   

 

 

Wie ben jij? 🧐 

• Je kan zelfstandig werken, maar je doet dat graag als deel van een team. 
• Je kijkt er naar uit om bij te leren, ook op voor jou totaal nieuwe gebieden. 
• Je hebt sterke problem solving skills en kan complexe business onderwerpen aanpakken. 
• Je bent technisch sterk, met een hands-on mentaliteit. 
• Je bent communicatief sterk, zowel naar collega’s als naar klanten. Je bent zeer 

klantgericht, je houdt van uitdagingen en je ziet graag resultaat. 
• Je bent in staat om te werken op een gestructureerde en georganiseerde manier. 

• Je werkt graag in een uitdagende omgeving van verandering, creativiteit en flexibiliteit. 

• Je werkt nauw samen met je collega Solution Engineers en SharePoint Solution Engineers. 

 

En verder:  

• Je hebt minstens 3 jaar relevante werkervaring. 
• Bachelor of master in een IT-gerichte opleiding. 
• Je hebt een sterke kennis in meerdere van de volgende domeinen: .NET platform, C#, 

Azure DevOps, Microsoft 365, SQL server, Azure SQL, MongoDB, Docker, REST, HTML5 en 
React,  

• Volgende concepten zijn je niet onbekend: test-driven development (TDD), domain-driven 
design (DDD), SOLID design principes, Infrastructuur (on-premise en Azure) en release 
management (CI, CD). 

• Je bent communicatief en een teamplayer met een positieve ingesteldheid. 
• Je hebt een goede kennis van Nederlands en een goed begrip van technisch Engels. 

Kennis van Frans is mooi meegenomen. 
• Analytisch, creatieve problem solving, gestructureerd, … 
• Je kan werken onder stress en in een snel veranderende omgeving. 
• Je bent een goede planner en uitvoerder, je haalt hierdoor deadlines. 

• Je kan technische oplossingen vertalen voor klanten en collega’s. 
• Gedreven door de snelle technologische evoluties wil je steeds je kennis up-to-date 

houden om nu en in de toekomst de juiste keuzes te maken voor onze klanten en onze 
producten. 

 

Wat bieden wij? 🤑 

Je mag natuurlijk ook wat van ons verwachten. We bieden een sfeervolle, informele bedrijfscultuur 
waarbij managers en medewerkers samenwerken en elkaar uitdagen om resultaten te behalen. 
RecoMatics is een stabiel bedrijf met jaren ervaring, maar toch met de flexibele ingesteldheid van 
een startup. 

Wat houdt dit in? 

• Modern kantoor in de stijl van het  Nieuwe Werken 
o Aandacht voor jouw noden (stille ruimte, afzonderlijke ruimtes, auditorium, …) 
o Vlak aan een mooi stukje natuur, de Damvallei 
o Net buiten Gent, geen files en altijd parking 

• Hoge mate van flexibiliteit: 
o Oog voor work/life balance 
o Telewerken mogelijk 
o Flexibele uren 

• Aandacht voor bijscholing en persoonlijke groei 



  
 

  

 

   

 

• Fun@Work met sportactiviteiten, afterworks, tastings en RecoWeekend. 
• Uiteraard is het loonpakket ook van belang! Dat lichten we met plezier toe tijdens een 

persoonlijk gesprek. 

 

Ik ben overtuigd! 🔥 

Ga naar https://jobs.recomatics.com/ en solliciteer! Upload jouw cv, bezorg ons je motivatiebrief en 

dan zijn we klaar om jouw kandidatuur te bekijken. We koppelen snel aan je terug. 

https://jobs.recomatics.com/
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