Software developer-analist
Sinds 1975 is Mpact – tot voor kort gekend als ‘Taxistop’ – pionier in de deeleconomie. Mpact staat
voor #meermetminder. Wij zijn ervan overtuigd dat we ritten, het gebruik van voertuigen, vakantiewoningen en andere zaken efficiënter kunnen organiseren door ze te connecteren en te delen.
Met Mpact willen we als organisatie een positieve impact hebben op de mens en onze leefomgeving.
We doen dit aan de hand van drie pijlers:
– Concrete tools ontwikkelen: Carpool, MobiCalendar, cambio autodelen, Minder Mobielen Centrales,
Woningoppas en Huisruil
– Innovatie: (Europese) projecten rond Mobility-as-a-Service, rond sociale inclusie, …
– Bewustmaking: campagnes en beleidswerk
Mpact is uitgegroeid tot een gezonde en groeiende organisatie die samen met haar spin-offs cambio, Traject en Olympus, meer dan 100 personen tewerkstelt in België.

Functie
Je zal ons IT-team van 6 personen versterken. Je begeleidt deelprojecten en neemt het voortouw bij de ontwikkeling, die in kleine groepen gebeurt. Je zorgt hierbij voor het projectmanagement. In de nabije toekomst zal je werken rond een aantal van de volgende projecten:
Mobipunten, Cozywheels, MobiCalendar en Carpool. Ook Europese projecten, zoals eHUBS,
komen misschien jouw richting uit.
Profiel
Je hebt minimaal een bachelor in IT of bent gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt 4 jaar of meer relevante ervaring in de sector.
Je kunt zelfstandig werken, maar ook functioneren in groepsverband.
Je werkt op een grondige en nauwgezette manier en je kunt je eigen werk kritisch
bekijken.
Je hebt zin voor verantwoordelijkheid.
Met je communicatieve en open geest pik je gemakkelijk in op de noden van
stakeholders.Carpool. Ook Europese projecten, zoals eHUBS, komen misschien jouw
richting uit.
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Competenties
Je hebt een goede kennis van web services en aanverwante architectuur.
Je hebt een hoge bedrevenheid in PHP, JQuery, JavaScript, JSON en AJAX.
Als je ervaring hebt met Zend Framework of Laravel, is dat een pluspunt.
Je bent goed in staat om technische analyses en ontwerpen te maken, prototyping, met
gebruik van professionele tools zoals Adobe XD en Confluence. Je hebt aandacht voor detail,
maar ook voor ‘the bigger picture’.
Je hebt agile projectbeheer skills en kan overweg met professionele tools als JIRA.
Je hebt kennis van het Engels en kan er vlot in communiceren.
Je beheerst het Nederlands uitstekend en hebt een passieve kennis van het Frans.richting uit.

Ons aanbod
Voltijds contract voor onbepaalde duur op basis van een 38-uren-week.
Flexibel uurrooster.
Je vaste werkplaats is het kantoor van Mpact aan station Gent-Sint-Pieters.
Na de coronapandemie kan je 2 dagen per week telewerken.
Correcte verloning met enkele extralegale voordelen (maaltijdcheques, smartphone,
abonnement openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering).
Indiensttreding kan elk moment vanaf 1 maart 2022.
We zoeken een medewerker in eigen dienstverband, geen freelance of tewerkstelling via
derden.
Hoe solliciteren?
Motivatiebrief en CV (met referenties) voor 14 februari 2022 via e-mail naar luk.roose@mpact.be
en tjalle.groen@mpact.be of naar Mpact vzw – t.a.v. Luk Roose, Koningin Maria Hendrikaplein 65B,
9000 Gent.
Het sollicitatiegesprek zal plaatsvinden in de loop van februari.
Voor meer inlichtingen betreffende deze vacature kun je contact opnemen met Luk Roose, tel. 09
242 32 32, luk.roose@mpact.be
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