Harmony Group – OutSystems
Developer

Wat kan een OutSystems Developer
doen bij Harmony?
Als OutSystems developer maak je deel uit van een hecht en gezellig team, en
werk je op verschillende digitale transformatie projecten voor internationale
klanten in België.
Je adviseert klanten bij het ontwikkelen van nieuwe applicaties en
oplossingen aan de hand van het state-of-the-art low-code platform
OutSystems.
Jij weet de noden en uitdagingen van de klant te vertalen naar een sterke,
technische oplossing. Samen met het Harmony team en de klant werk je de
beste oplossingen uit.
Je bouwt nieuwe applicaties, configureert oplossingen en richt ze in op basis
van jouw conceptueel denkvermogen en developer's mindset.
Je ontwikkelt de oplossingen in het full stack platform OutSystems op een
agile manier.
Je bent het technisch aanspreekpunt van Harmony bij onze klanten.
Je denkt mee na over de verdere groei van Harmony en komt met ideeën en
initiatieven.

Wat heeft Harmony jou te bieden?
Je komt terecht in een gezellig en dynamisch team, waar werken plezierig is.
Harmony heeft een vlakke structuur, korte communicatielijnen en een
informele, gezellige mens- en resultaatgerichte cultuur.
Veel opportuniteiten en mogelijkheden om te groeien: je krijgt de kans om je
persoonlijke ontwikkeltraject zelf vorm te geven en wordt hierin begeleid
door je coach.
Je krijgt via Harmony de kans om opleidingen te volgen, aan je certificering
te werken en toegang tot de meest interessante e-learning sites.
Een goede work-life balans & aandacht voor welzijn.
Een aantrekkelijk salarispakket met bedrijfswagen en een pakket met
interessante extralegale voordelen dat je zelf kan samenstellen op basis van

jouw persoonlijke behoeften.

Ben jij de persoon die wij zoeken?
Je hebt ervaring in IT-consultancy en hebt reeds gewerkt met OutSystems.
De Agile/Scrum aanpak is jou goed bekend.
Software architectuur vraagstukken triggeren jou enorm.
Ben je goed bekend met datamodelleren, SQL, REST/SOAP, Javascript /CSS/
HTML, .NET is dat een troef.
Je kan je goed inleven in het perspectief van de klant en kan technische
oplossingen op een heldere en begrijpelijke manier communiceren.
Je bent analytisch ingesteld en oplossingsgericht, en je hebt oog voor
details.
Je werkt graag in een team en houdt ervan om je kennis uit te wisselen met
collega's.
Je bent proactief en ondernemend.
Je bent enorm leergierig en blijft continu up-to-date met de laatste trends en
ontwikkelingen binnen je vakgebied.
https://www.harmonygroup.eu/jobs/

