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Vacature 
Backend developer Java – 2 jaar ervaring 

Wie zijn wij 
TELETASK is een toonaangevende Gentse KMO- fabrikant van domotica systemen met export naar 

meer dan 40 landen (o.a. eigen verkoopkantoor in India). Sinds onze oprichting in 1984 behoren we 

tot de wereldtop van hoogwaardige volledig geïntegreerde domotica oplossingen. Toepassingen zijn 

exclusieve en slimme laag- energie woningen en gebouwen. Daarbij zijn functionaliteit, gebruiks- 

vriendelijkheid, duurzaamheid en een exclusief design vaste waarden. We bieden daarvoor ook onze 

cloud services en IoT oplossingen aan. Onze mobiele apps maken zo een stabiele verbinding naar het 

thuisfront van waar ook ter wereld. Audio systemen als Heos en Sonos streaming audio en Amazon 

Alexa spraakherkenning integreren we naadloos met andere oplossingen. 

Wie zoeken wij 
Voor onze R&D afdeling zoeken we een Backend software ontwikkelaar Java met minstens 2 jaar 

ervaring. 

Taakomschrijving 
- Samen met de R&D collega’s zal u creatief meewerken van idee tot product realisatie. Uw 

taak zal voornamelijk bestaan uit onderhoud van bestaande producten en development 

van nieuwe producten, zoals cloud services,  IoT toepassingen en distributed systems 

waaronder hoofdzakelijk onze centrale controllers. U werkt daarvoor samen in een 

dynamisch jong team van hardware-, software- en design ingenieurs. 

- Jouw werk vormt het kloppend hart van ons systeem en onze apps, zowel offline als 

online. 

  



 

TELETASK bvba 

Ottergemsesteenweg-zuid 729   |   9000 Gent   |   T +32 9 210 45 70   |   www.teletask.be 

Uw profiel 
- U behaalde een diploma Bachelor (of Master) Informatica/Computer Science of equivalent. 

- Softwareontwikkeling is uw passie en nieuwe technologieën zijn uw uitdaging. 

- U wil permanent bijleren en wil graag de softwaretrends volgen. 

- U bent perfect Nederlandstalig en hebt een goede kennis van de Engelse taal (lezen en 

schrijven). 

- U bent uit de onmiddellijke regio en bereid om te werken in Gent. 

- Java SE heeft voor u geen geheimen. 

- U beschikt over een goede kennis van het Linux besturingssysteem en het beheer ervan. 

Ook shell scripting is voor u geen probleem. U heeft ervaring met Ubuntu Server en weet 

hoe u met APT overweg moet. 

- U beschikt over een goede kennis van SQL databanken. Ervaring met PostgreSQL is een 

pluspunt. 

- U heeft ervaring met Spring framework of Spring Boot. 

- U heeft de principes van netwerken en TCP communicatie onder de knie. 

- Tools als git en Maven liggen bovenaan uw gereedschapskoffer. 

- U schrijft van nature vlot commentaar en javadoc. 

- Kennis van AWS en/of Azure is een pluspunt. 

- U kunt zelfstandig werken maar u bent ook een teamspeler die graag creatief samenwerkt. 

- U kunt een vlotte, aangename communicatie voeren met uw teamgenoten. 

- Als specialist bent u uitermate onderlegd in het efficiënt omzetten van specificaties naar 

een kwalitatieve oplossing. 

- U toont een evenwicht tussen kritisch en oplossingsgericht denken. 

- Kwalitatieve code is je drijfveer, je code is testbaar, leesbaar en makkelijk te evalueren. 

- De best practices rond kwalitatieve software ontwikkeling, zoals unit testing en CI, zitten in 

uw genen. 

- U hebt voldoende inzicht in architectuur om mee te denken, kritisch te zijn, te verfijnen, 

verbeteringen aan te brengen. 

- U kan makkelijk code reviewen en voorstellen tot verbetering doen. U staat open om 

feedback te geven en te ontvangen.  
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Wat bieden wij 
- Een voltijdse betrekking van onbepaalde duur. 

- Een aantrekkelijk loon op basis van uw opleiding en ervaring 

- Extra: dubbel vakantiegeld, eindejaarspremie, maaltijdcheques, eco-cheques, 

groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, verplaatsings- en onkostenvergoeding. 

- 38 uren week (8:30 – 12:30; 13:00-17:30) + om de twee weken heeft u de vrijdag vrijaf (= 

lang weekend) + 10 wettelijke feestdagen en 20 verlofdagen. U heeft aldus  in totaal 

ongeveer 53 werkdagen vrij/jaar. 

- Regelmatige opleiding met kennisopbouw op de nieuwste platformen. 

- U werkt in een ISO9001 gecertificeerd bedrijf. 

- U maakt deel uit van ons team van trendsetters. 

- Korte communicatielijnen binnen een gezonde KMO. 

- Nauwe betrokkenheid van de directie. 

- U zal uw creatieve drijfveer omzetten in reële producten. U maakt de volledige 

ontwikkeling mee en herkent het resultaat van uw werk in elk product. 

- Een aangenaam kader in een jong team in een sterk groeiende KMO op mensenmaat. 

- Uw werklocatie is vast en is vlot bereikbaar. Onze kantoren te Gent zijn makkelijk te 

bereiken met het openbaar vervoer, fiets en auto (100 meter van de afrit E17-nr.9 

“UZ.Gent” – bus stopplaats van De Lijn rechtover het bedrijf, 300 meter van de Ghelamco 

arena en R4 afrit). 

- Doorgroeimogelijkheden door de sterke groei van ons bedrijf. 
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Meer info over ons bedrijf en onze producten: www.teletask.be 

Via de downloadsectie kan u daar ook onze catalogus downloaden en kennis maken met onze 

producten. 

Solliciteren via E-mail met volledig CV en een recente foto 
TELETASK bvba 

Dhr. Johan Vander Beken 

Managing Director 

Ottergemsesteenweg Zuid 729 

B-9000 Gent 

Tel: 09 210 45 70 

E-mail: vbj@teletask.be 

http://www.teletask.be/

