
Ons werkterrein : Mobiele hoogstandjes / uitdagende internetprojecten / met internationaal karakter 

 
Sinds haar oprichting in 1995 is Smart I.T. Systems uitgegroeid tot een gevestigde speler in de ICT markt. 
We leveren gespecialiseerde oplossingen aan de farmaceutische sector. Vanuit onze kantoren te Brussel en 
Antwerpen ondersteunen we zowel Belgische als Europese klanten. Onze core-business bevindt zich in 
state-of-the-art software oplossingen in Sales, Marketing en klanten ondersteuning.  

 
Met het oog op verdere groei en uitbreiding zijn we op zoek naar (m/v) : 

 

Junior IT professionals met potentieel 
Klaar om hun carrière stevig te starten en/of te ontwikkelen 

 
Liever geen nummer in een grote firma ? Maak het verschil... 
 
Ben je op zoek naar een uitdaging ? Is internet en programmeren jouw passie ? Op zoek naar 

een boeiende en afwisselende job ? 

Wij stimuleren talent, moedigen individuele ideeën aan en ondersteunen innovativiteit. Wanneer 
mensen het beste van zichzelf geven komt dit ten beste aan iedereen in onze ploeg. Dat maakt 

ons imago alleen maar sterker. Onze ervaren coaches zorgen ervoor dat op korte termijn je 
kennis naar het hoogste niveau wordt getild. 

 

Uw functie 

 Functionele en technische specificaties begrijpen 

 Na interne opleiding in onze producten en diensten werk je mee aan nieuwe en 

bestaande projecten 

 Software ontwikkeling in .NET (client/server en web), MVC,... 

 Klanten ondersteuning als start van de opleiding 

 
Uw profiel 

 U heeft een hogere informaticaopleiding genoten (bachelor of master) 

 Analytische persoonlijkheid 

 Interesse voor mobiele applicaties en internet webontwikkeling 

 Ervaring / interesse / feeling in grafische pakketten (Fireworks, Dreamweaver, Flash,...) 

spreken in je voordeel 
 Zowel zelfstandig als in team kunnen werken 

 Talen : ons internationaal kader vereist kennis van volgende talen : Nederlands, Frans en 

Engels. 

 

Ons aanbod 
 

We bieden je uitdagende projecten in een aangename en dynamische werksfeer vol kansen om 
je te bewijzen, met flexibele werkuren en ruime doorgroeimogelijkheden, opleidingen in functie 

van interesse en projecten, diverse extralegale voordelen (firmawagen, verzekeringen, ...) en een 

loon in functie van inzet, motivatie en resultaten. Onze bedrijfscultuur en ligging maken een 
gezonde work-life balans mogelijk. U wordt verwelkomd in een enthousiast en professioneel 

team. 
 

Interesse ? 
 

Dan ontvangen we graag je cv met motivatiebrief (liefst elektronisch) op ddg@smartit.be. Je 

kandidatuur wordt discreet behandeld. We contacteren je dan om verder in te gaan omtrent de 
mogelijkheden binnen ons bedrijf. 

 

www.smartit.be 

mailto:ddg@smartit.be

