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Jobomschrijving 

‘Leven is langzaam geboren worden’ 

Antoine de Saint-Exupéry 

Student software ontwikkeling 
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1. Introductie 
MyFenix BVBA is een startup die is opgericht in 2017.  

MyFenix ontwikkelt een nieuw software platform dat als doel heeft om de medewerkers binnen een 

onderneming op te volgen en zo optimaal mogelijk in te zetten vanuit een corporate wellbeing 

standpunt. De medewerker staat daarin centraal en via stresstests, kerntalentenanalyse, start2move 

introducties en voedingsadvies creëren we een holistisch beeld rondom het welzijn van de 

medewerker(s) binnen de onderneming.  

Gebruik makend van 2 virtuele coaches, Jenny & James, bieden we enerzijds een pro-actief antwoord 

op het voorkomen van burn-out, anderzijds zorgen ook dat we het beste uit de medewerkers naar 

boven halen.  

Om een versnelling te brengen in onze ontwikkeling zijn we op zoek naar een aantal studenten die ons 

kunnen helpen om het platform uit te breiden.  

 

2. Concreet 
U studeeert Industrieel Ingenieur Informatica, Bachelor Toegepaste Informatica of Master 

Informatica.  

U heeft bij voorkeur ervaring / interesse in development met volgende technologieën : 

Front-End: 

• HTML5 

• CSS 

• Javascript 

• Bootstrap4 (https://getbootstrap.com ) 
Back-End: 

• PHP 

• MySQL 

• CodeIgniter framework (https://codeigniter.com/ ) 

• SprintPHP uitbreiding (http://sprintphp.com/ ) 
• REST interfaces 

 

3. Jouw profiel 
• Je bent student 
• Je studeert  

o Industrieel Ingenieur Informatica,  
o Bachelor Toegepaste Informatica 
o Master Informatica.  

• Je kan bij voorkeur functionele requirements vertalen naar een technisch design en de 
ontwikkeling hiervan uitvoeren. 

• Je bent kritisch en werkt graag nauwkeurig en zelfstandig 
• Je hebt minimum 2 jaar ervaring met programmeren 

http://www.myfenix.be/
mailto:jenny@myfenix.be
https://getbootstrap.com/
https://codeigniter.com/
http://sprintphp.com/
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4. MyFenix biedt jou: 
• De unieke kans om te werken binnen een webtoepassing, mobile, modules met artificiële 

intelligentie 
• De kans om in een groeiende startup terecht te komen met een no-nonsense bedrijfscultuur 
• Een werkplek waar je omringd bent door een aantal professionals met veel jaren relevante 

ervaring zowel qua technische ondersteuning als functionele requirements. 
• Een mogelijkheid om je zowel op professioneel als persoonlijk vlak te ontplooien en reeds te 

proeven van het bedrijfsleven. 
• Flexibele uren (weekend -of avondwerk) 
• Thuiswerken 

 

5.  Contact 
Indien u interesse heeft gelieve een email met uw gegevens (CV) te sturen naar tom@myfenix.be. 

Meer informatie kan u nog terugvinden op www.myFenix.be  
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