
 
 
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) ervaren Javascript Analyst-Developer . 
 
Functie: 

Als Javascript Analyst Developer staat u in voor de technische analyse, de ontwikkeling en het onderhoud van 

een toepassing voor het beheer van onze poliklinieken (patiëntendossier, facturatie, consultaties, …). Deze 

toepassing is gebouwd volgens de MEAN stack. Daarnaast kunt U ook deelnemen aan de ontwikkeling en het 

onderhoud van andere toepassingen die gebouwd zijn met gebruik van gelijkaardige technologiën. 

 

U bent een teamplayer maar bent in staat om autonoom te werken. Vanuit u kennis en ervaring bent u in staat 

technische oplossingen uit te werken, voor te stellen, te documenteren en te communiceren. 

 

Profiel: 

 Diploma hoger onderwijs in Informatica (of gelijkwaardig door ervaring) met een overtuigende 
ervaring in een gelijkaardige rol 

 Javascript, Typescript, NodeJS, Angular2+ 

 HTML5, CSS, SCSS 

 MongoDB, Mongoose ODM 
 
Pluspunten: 

 Java, Spring 

 Docker 

 Open API (Swagger) 

 e-Health 

 ElectronJS 
 

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 heeft een goede kennis van het Frans en het Engels 
 
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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