
 
 
Digimut is een werkgeversgroepering die de Federatie van de Socialistische 
Mutualiteiten van Brabant bevat, evenals meerdere VZWs die actief zijn in het 
domein van gezondheid, sociaal-culturele en sociale toerisme. Haar missie is 
het leveren van IT-diensten aan haar leden.  

 
Wij zijn op zoek naar een (m/v/x) Fullstack Lead Developer. 
 
Functie: 

Als Fullstack Lead Developer neemt u de technische leiding in de ontwikkeling van complexe fullstack 

backoffice en digitaloffice applicaties. In overleg met de architect tekent u mee de applicatie-architectuur uit, 

brengt deze over naar de andere developers en begeleidt hen bij de implementatie. U waakt over de kwaliteit 

dmv een aangepaste teststrategie en code reviews. U draagt bij aan de evolutie van de gebruikte 

technologieën, frameworks, coding guidelines en methodieken. 

 

Profiel: 

 Diploma hoger onderwijs (bachelor of master) in een relevant domein voor de functie 

 Brede en diepgaande kennis van backend en frontend technologieën en frameworks : Java, 
JavaScript, HTML, Spring (Boot), Angular 

 Ervaring in 1 of meerdere volgende zaken : 
o Docker / Linux 
o Event-Driven architecture / Kafka 
o Domain Driven Design (DDD) 
o Hybrid mobile development / Ionic 
o MongoDB 
o Security (Oauth / IODC), Spring security, OWASP 
o Scrum (master), DevOps, CI/CD 

 

Vaardigheden : 

 U bent klantgericht (intern) en resultaatgericht 

 U bent nieuwsgierig, analytisch, flexibel en beschikt over een goede kritische ingesteldheid  

 U heeft zin voor initiatief  

 U besteedt bijzondere aandacht aan de kwaliteit van uw technische analyses en ontwikkelingen 

 U bent beknopt, nauwkeurig en betrouwbaar 

 U getuigt van goede teamspirit 

 U bent in staat om autonoom te werken aan een project van ontwerp tot levering 

 U beheerst technisch Engels en u hebt een passieve kennis van het Frans (u begrijpt Franstalige 
deelnemers aan een vergadering en u kan werken op basis van documenten in het Frans) 

 
Wij bieden : Een aantrekkelijk en flexibel beloningspakket in functie van uw vaardigheden en uw ervaring, de 
mogelijkheid tot telewerk, en een tewerkstelling in een gezonde organisatie met een aangenaam 
arbeidsklimaat. De werknemers worden tewerkgesteld in de hoofdzetel, Zuidstraat 111 – 1000 Brussel (op 
wandelafstand van het centraal station van Brussel).  
 
Interesse ? 
 
Richt uw kandidatuur met c.v. en motivatiebrief aan Digimut :  
E-mail : jobs_digimut@fsmb.be. 

 
www.fsmb.be 
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