
Gemsotec is een snelgroeiende start-up uit het Leuvense die mobiele en innovatieve applicaties bouwt voor 
de industrie en de hulpdiensten. Gemsotec zoekt een enthousiaste full stack developer, iemand die graag 
technisch de lijnen uitzet. Je zorgt er samen met jouw team voor dat de ontwikkelde software voldoet aan de 
noden van onze klanten. 

Ben je op zoek naar een job met veel verantwoordelijkheid én flexibiliteit? Wil je de start-up spirit voelen? Wil 
je meteen impact zien van ontwikkelde features? Wil je bijdragen aan een veiligere en duurzamere industriële 
omgeving en kom je graag in contact met klanten?

Jouw verantwoordelijkheden:
● Samen met het development team ontwikkel en onderhoud je de Gemsotec software. 
● Je wordt betrokken bij het initiële concept, het ontwerp, de functionele specificatie, de documentatie 

en het testen van het eindproduct.
● Je bent betrokken bij de continue verbetering en zorgt ervoor dat een hoge kwaliteitsstandaard wordt 

gehanteerd.
● Je volgt de belangrijkste relevante technologische evoluties op.
● Je verzekert mee de support van de Gemsotec klanten.

Jouw profiel:
● Je beschikt over een Masterdiploma informatica of computerwetenschappen.
● Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het programmeren van mobiele en webtoepassingen, bij voorkeur 

in een full-stack Javascript/Typescript omgeving. 
● Je hebt ervaring met het bouwen van SaaS producten en de API economy
● Je hebt een sterke ervaring opgedaan op vlak van backend componenten, devops en deployment. 

Liefst heb je ervaring met React en React native, en node.js en werk je graag in cloud technologieën.
● Je scoort als teamspeler, bent flexibel ingesteld en werkt klantgericht.
● Je levert graag kwaliteit af.
● Je bent hands-on en hebt een agile mindset.
● Je kan vlot communiceren in het Nederlands en het Engels.

Ons aanbod:
● Je werkt in een uitdagende context met vele opportuniteiten. 
● Een competitief salaris met extralegale voordelen.
● Een goede work life balance dankzij glijdende werkuren en frequent thuiswerken.
● De mogelijkheid om je permanent te ontwikkelen en te versterken.
● Je werkt met cutting edge technologieën.

Ben jij de lead  developer die wij zoeken? Verstuur dan je CV en 
motivatiebrief naar  info@gemsotec.com.
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