WEB ONTWIKKELAAR
Welkom bij Yuzzu
Onze slogan is ‘verrassend vlot verzekerd’. Dat geldt evengoed voor je carrière bij Yuzzu, de Belgische
marktleider in directe verzekeringen. Als nieuwe medewerker verwelkomen we jou immers in een
verrassend vlotte en dynamische werkomgeving, waar we altijd klare taal spreken en onze beloftes
nakomen. Zonder kleine lettertjes, en met de glimlach.
Wil jij jouw energie en talent in een verzekeringsbedrijf in volle groei investeren? Bekijk dan snel deze
vacature en stel je kandidaat door je cv en motivatiebrief te versturen naar recruitment@yuzzu.be!
Yuzzu is momenteel op zoek naar een Ontwikkelaar.
Wat zijn je belangrijkste doelstellingen?
Yuzzu lanceert voortdurend nieuwe projecten en initiatieven om te innoveren, te voldoen aan de
verwachtingen van klanten en interne gebruikers en om zich voor te bereiden op de toekomst
door het IT/toepassingslandschap te moderniseren. Met het oog hierop werken drie
multidisciplinaire teams voortdurend samen met een technisch cross-functioneel team aan
deze projecten, op basis van een "Agile/Scrum"-aanpak.

Wat zijn je verantwoordelijkheden?
Je maakt deel uit van een Agile development team.
Binnen je team bouw je oplossingen om aan de behoeften van het bedrijf te voldoen.
Je werkt samen met leden van andere Agile teams, het bedrijf en externe partners.
Met je ideeën en betrokkenheid draag je bij aan de voortdurende verbetering van de activiteiten
van het bedrijf en je team.
Wat is je profiel?
Je hebt een bachelor diploma in informatica of gelijkwaardig, en je hebt minstens 4 jaren
degelijke ervaring in applicatie- en webontwikkeling
Je beheerst volgende talen:
o C#
Je hebt met voorkeur een goede kennis van
o React.js
o Redux
o SSR (Server Side Rendering)
o GIT
o SQL
o Node.js
o API ( REST – SOAP )
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De volgende kennis is een pluspunt
o het Prismic web content management systeem
o Azure diensten
o Mailing systeem (mailchimp/mandrill)
Ervaring op het gebied van brand-, ongevallen- en risicoverzekeringen is een extra troef.
Je spreekt vloeiend Engels en je verstaat Nederlands en/of Frans
Je hebt een analytische geest. Creativiteit en innovatie behoren tot je kwaliteiten en je stelt
proactief oplossingen voor mogelijke problemen voor.
Dynamisch en vindingrijk, open en nieuwsgierig, je werkt zelfstandig en hebt
verantwoordelijkheidsgevoel.
Je houdt van uitdagingen en u gaat door tot het einde.
Dankzij je teamgeest en communicatieve vaardigheden onderhoud je zowel intern als extern
uitstekende relaties.
Je bent geïnspireerd en gepassioneerd.

Wat is ons aanbod?
Een marktconform salaris met extralegale voordelen.
Een vriendelijke en open werksfeer in een aangename omgeving.
Een gediversifieerde en motiverende functie in het hart van ons bedrijf.
Een autonomie volgens je vaardigheden.
Permanente opleiding en omkadering.

Wie is Yuzzu?
Yuzzu is de Belgische marktleider in directe verzekeringen en maakt deel uit van een van de grootste
financiële groepen ter wereld, de AXA-groep. Onze 170 medewerkers zetten zich dagelijks in om onze
klanten en partners een kwalitatieve en persoonlijke service te garanderen.
We blijven een bedrijf op mensenmaat. Zowel in de hoofdzetel op de site van Tour & Taxis te Brussel als
in de 10 shops verspreid over het hele land heerst de informele en familiale sfeer van een jonge
onderneming in bloei.
We investeren dan ook volop in onze medewerkers en in de kwaliteit van de onderlinge relaties. Want
enkel met een hecht team kunnen we de dagelijkse uitdagingen omzetten in innoverende en doeltreffende
oplossingen voor onze klanten. Wil jij deel uitmaken van ons team? Solliciteer dan nu!
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