We’re hiring!
Setle is een vastgoedapplicatie die kandidaat-kopers begeleidt in het aankoopproces van hun woning. Dit door
bijvoorbeeld een realistisch beeld te geven van alle renovatiekosten die nog zouden nodig zijn na de aankoop
van de woning.
Voor de uitbouw van onze Setle software zijn we op zoek naar een gemotiveerde Full stack web developer

We’re on a mission
Wij willen vastgoedkosten transparanter maken en zo de koopkracht van kopers garanderen. Met Setle, een
Saas-model, willen we zorgen voor transparantere vastgoedkosten én zo de koopkracht van kopers te
garanderen. Hiervoor richten we ons vandaag vooral op de vastgoedmakelaar die zijn potentiële kopers een
digitale ‘customer journey’ wil aanbieden. Uniek aangezien geen enkele andere speler op de vastgoedmarkt dit
deel van het aankoopproces in kaart brengt.

We’re looking for you
Gebeten door vastgoed en gedreven door een passie voor technologie? Dan ben jij de developer die wij zoeken!
Ons kleinschalig team bevat vele skills, maar jouw vaste partner in crime is een functioneel analist die zich
vastbijt in data, onderzoek doet, analyses en wireframes maakt op basis waarvan jij aan de slag kan.
Als full stack developer ben je verantwoordelijk voor alle aspecten bij het ontwikkelen van nieuwe
functionaliteiten: implementatie, documentatie en testing. Maar ook de optimalisatie van het bestaande
platform en het overzicht bewaren van de development omgeving.

Skills needed
We zoeken liefst iemand met ervaring, maar denk je dat jij de getalenteerde witte raaf bent die ons team nodig
heeft, dan luisteren we graag naar wat jij ons te bieden hebt. Ervaring en motivatie zijn bij ons belangrijker dan
de diploma’s aan jouw muur.
Wij zoeken iemand die:
Kennis heeft van HTML5, CSS3 en Javascript
Kennis heeft van frameworks Laravel, Vue.js & SQL
Ervaring heeft met het werken in een agile development omgeving en kan werken met Git (GitLab)
Stressbestendig, flexibel en zelfstandig is met een hands-on mentaliteit
Oog heeft voor detail & kwaliteit en streeft naar bug-free development
Zelfstandig kan werken
Eigen input geeft

What’s our offer?
Een uitdagende job in een start-up in volle groei met ruimte voor initiatief en ondernemingszin. Je komt terecht
in de bruisende omgeving van de Corda Campus omgeven door een jong, gedreven en highly-skilled team van
collega’s. En die nemen je graag mee op teambuildingactiviteiten waar over 10 jaar nog over gesproken wordt.

Daarnaast kan je een competitief loon verwachten overeenkomstig met je ervaring. We bieden ook een
uitgebreid voordelenpakket dat we graag in onderling overleg bepalen (because we don’t know what you like,
and you don’t know what we can offer…)

Want to apply?
Stuur dan je cv naar Vicky Geladé via info@setle.be

