
Software Developer
Ontwikkelaar gebeten door de nieuwste technologie

Zin om lid te worden van 
ons team...
Stuur je CV en motivatie-
brief naar hr@basalte.be 
en join us!

Plaats tewerkstelling
Fraterstraat 37b
9820 Merelbeke

DESIGN FOR THE INTELLIGENT HOME

Basalte creëert design voor de intelligente woning. Innovatieve lichtschakelaars, 
exclusieve luidsprekers en zelfs een eigen designapp: Basalte Home. Met de lichtste 
aanraking activeer je de gewenste sfeer in huis. Muziek vult de kamer, de ideale 
temperatuur staat ingesteld en de gordijnen sluiten. Een knap staaltje technologie 
dat bij Basalte voorzien wordt van een gouden designrandje. Tot in de fijnste details 
ontworpen en met de hand gemaakt: puur Belgisch vakmanschap! 

Eenvoud, transparantie, focus en duurzaamheid. De vier pijlers van ons DNA die 
bepalen hoe we werken en communiceren. Het is ons doel om op deze manier een 
sterk internationaal designmerk voor slimme woningen uit te bouwen. Dankzij onze 
blijvende groei en ambitieuze mindset zijn we steeds op zoek naar getalenteerde 
professionals met de juiste motivatie.

When your values are clear to you, 
making decisions becomes easier

Roy E. Disney

In deze rol heb je de kans om...
...te schitteren dankzij jouw technische skills en elke dag uitgedaagd te worden 
in een bedrijf waar innovatie centraal staat. Je komt terecht in een dynamische 
omgeving waarbij je volledige autonomie krijgt over bepaalde projecten. Verder 
krijg je de kans om jouw eigen capaciteiten verder te ontwikkelen en te delen met 
het team dat ondertussen bestaat uit meer dan 10 engineers. We houden van 
creatieve personen met zin voor initiatief! 

Je bent verantwoordelijk voor… 
• het ontwikkelen van applicaties op diverse platformen zoals Linux, Windows 

en macOS. 
• het meedenken aan de ontwikkeling van nieuwe producten en toepassingen. 

Hierbij word je betrokken bij de volledige development cyclus, van concept tot 
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release.
• het onderhoud en de continue verbetering van onze bestaande producten. 

Enerzijds assisteer je ons technisch support team bij het analyseren en oplos-
sen van gerapporteerde problemen. Anderzijds implementeer je en test je 
nieuwe releases. 

• het meedenken en adviseren in technologische keuzes op vlak van software, 
tools en methodologie. 

• de opvolging van technologische ontwikkelingen en trends binnen het domein 
van domotica, audio en video.  

Passie, toewijding en vakmanschap
Je maakt deel uit  van een sterk ontwikkelingsteam dat ernaar streeft zichzelf 
continu uit te dagen en up-to-date te blijven met de allernieuwste ontwikkelingen 
op vlak van technologie. 

Jouw profiel heeft de volgende sterktes nodig...

• je hebt een master burgerlijk of industrieel ingenieur in de 
computerwetenschappen.

• je bent bedreven in het schrijven van C/C++ applicaties.
• je hebt kennis van audio/video frameworks.
• je hebt ervaring met diverse besturingssystemen.
• affiniteit met embedded software is mooi meegenomen.
• je bent innovatief en creëert klantgerichte oplossingen.
• je bent een doorzetter, werkt zelfstandig met de nodige aandacht voor 

deadlines.
• je bent perfect Nederlandstalig en Engelstalig

In ruil hiervoor bieden wij...
• een marktconforme verloning aangevuld met extralegale voordelen. 
• maaltijdcheques, ecocheques, hospitalisatieverzekering, woon-

werkvergoeding, een collectieve bonus en een cafetariaplan met tal van 
interessante voordelen. 

• 32 vakantiedagen. 
• je kan dagelijks genieten van een tas soep of stuk fruit. tal van leuke 

extraatjes zoals een gloednieuw kantoorgebouw waar spuitwater uit de 
kraan komt, waar je de benen kan strekken aan de standing-desk of waar je 
van een heerlijke latte macchiato kan genieten. 

• uiteraard de nodige ondersteuning en opleiding voor het uitvoeren van de job. 

We kunnen niet wachten om je te verwelkomen in ons team! 


