
 
 

De Federatie van de Socialistische Mutualiteit Brabant werft aan ! 
 
 
Wij genieten momenteel het vertrouwen van meer dan 625.000 leden. Al onze medewerkers zetten zich in 
om de beste service te bieden aan onze leden die de kern vormen van ons beroep.  
 
Klaar om de uitdaging aan te gaan ? Samen blijven we groeien op gezondheidsvlak !  
 
Wij zijn op zoek naar een (m/v/x) Fullstack Junior Developer 
 
Functie: 

Als Fullstack Junior Developer integreert u in een multifunctioneel agile team en staat u in voor de 

ontwikkeling van moderne complexe fullstack backoffice en digitaloffice applicaties.  

 

Profiel: 

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

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

 
Pluspunten: 

 Docker / Linux 

 Event-Driven architecture / Kafka 

 Domain Driven Design (DDD) 

 Hybrid mobile development / Ionic 

 MongoDB 

 Security (Oauth / IODC), Spring security, OWASP 

 Scrum, DevOps, CI/CD 
 

Competenties: 

 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 ontwikkelingen 

 U bent beknopt, nauwkeurig en betrouwbaar 

 U getuigt van goede teamspirit 

 U heeft een goede kennis van het technische 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 marktconform loon, tewerkstelling in een 35-urenweek, maaltijdcheques, dertiende maand,  
de mogelijkheid tot telewerk, terugebetaling woon-werkverkeer en groeps- en hospitalisatieverzekering. 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 FSMB :  
E-mail : jobsit@fsmb.be. 
 
www.fsmb.be 
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