International Academic Publishers
Brepols Publishers is een internationale, gerenommeerde academische uitgeverij voor de humane
wetenschappen met 50 medewerkers. Naast een indrukwekkend wetenschappelijk fonds van gedrukte en
elektronische boeken en tijdschriften, publiceert Brepols state-of-the-art online databases. Ons groeiend IT-team
van 10 medewerkers levert baanbrekend werk bij het ontwikkelen van software voor het ontsluiten van
wetenschappelijke teksten. Op basis daarvan bouwen we onze databases en webtoepassingen.
Brepols is gevestigd in Turnhout en heeft kantoren in Thessaloniki (GR), Nottingham (UK) en Los Angeles (USA).

Momenteel willen we ons team versterken met een ervaren (m/v):

C# en .NET Developer | Analyst
met sterke interesse in documentanalyse

Vanuit onze unieke werkomgeving in het begijnhof van Turnhout, werk je mee aan de verdere
realisatie van een nieuw en baanbrekend IT-project waarvoor onze analisten het concept en de
architectuur uittekenden. Als software developer/analyst werk je samen met je collega’s in binnen- en
buitenland aan het schrijven, ontwikkelen, testen en implementeren van innovatieve en krachtige
software, algoritmes en webapplicaties voor het lezen, interpreteren en analyseren van grote
aantallen wetenschappelijke en historische teksten. Dankzij jouw ervaring en team spirit, kan je junior
collega’s coachen en ondersteunen en het goede verloop van projectonderdelen coördineren.

Ben jij een IT-developer/analyst in hart en nieren die …
•
•
•
•
•
•
•
•

een passie koestert voor C#, .NET, database design?
voeling heeft met AI, XML-first of andere dataformaten, PL/SQL, …?
geboeid is door de nieuwste technologie van documentanalyse?
uitblinkt in analytisch denken en het vinden van creatieve oplossingen?
geen schrik heeft om complexe uitdagingen aan te gaan?
interesse heeft voor cultuur, geschiedenis en talen?
vlot communiceert in het Nederlands en Engels?
minstens vijf jaar relevante ervaring heeft en een hogere IT-georiënteerde opleiding volgde?

Dan kan jij jouw creatief talent inzetten in deze boeiende en afwisselende uitdaging.

Wat mag je verwachten?
Wij bieden een vast contract voor langere termijn en competitieve arbeidsvoorwaarden in een stabiele
en goed gestructureerde onderneming. Je komt terecht in een gepassioneerd team met korte
communicatielijnen waar jouw inbreng zeker zal gewaardeerd worden.
Interesse?
Stuur dan onmiddellijk je cv naar solliciteren@goelen.be t.a.v. Anke Ramakers van Goelen & Gaukema
HR Partners. We garanderen een snelle reactie en discrete behandeling van uw sollicitatie. Voor meer
informatie kan je ons contacteren op 014/61 57 87.

