
 
 

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) Mainframe Analyst-Developer VZW/Boekhouding/Brieven 
 
Functie: 

U staat in voor de technische analyse, de ontwikkeling en het onderhoud van de verschillende toepassingen 

voor intern gebruik en voor onze leden in de volgende domeinen: beheer van de activiteiten van de VZWs, 

boekhouding, automatisch genereren van brieven. U werkt op de verschillende lagen van de toepassingen, 

zowel user-interface, business-logic als integratie. U bent een teamplayer maar bent ook in staat om 

autonoom te werken. Vanuit uw kennis en ervaring kunt u technische oplossingen uitwerken, voorstellen, 

documenteren en communiceren.  

 

Profiel: 

 Diploma hoger onderwijs in Informatica of gelijkwaardig door ervaring 

 Kennis van programmeertalen zoals C, Cobol en PL/1. 

 Basiskennis relationele databases (Sql, DB2, …) 
 
Pluspunten: 

 Omgeving z/OS 

 PL/1 

 CICS 

 JCL 

 SOA/ESB 

 TWS 

 Ontwikkeling van Web Services 

 Java 

 Opleiding in boekhouding 
 

Competenties: 

 Resultaat- en klantgericht (intern/extern) 

 Op de hoogte blijven van de evolutie van de gebruikte programmeertalen 

 Analytisch en kritisch  

 Flexibel, stressbestendig, proactief, goede teamgeest 

 Autonoom, georganiseerd, multitasken, prioriteiten kunnen stellen 

 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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