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VACATURE: MEDIOR/SENIOR full stack ontwikkelaar 

 
Omschrijving: 

 

Tele-Signal opgericht in 1978 is een dynamisch bedrijf die gespecialiseerd is in Digital Signage en IPTV. 

Het cloud platform is een webbased platform om schermen aan te sturen.  De inhoud van de 

schermen kan variëren nl. content, reclame, streams, etc… 

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging als IT ontwikkelaar? 

Bent u bereid hiervoor het onderste uit de kan te halen? 

Hebt u reeds enkele jaren ervaring in deze sector? 

Kan je zelfstandig werken en initiatief nemen? 

Bezit je de nodige informatica skills? 

Is de wil er om aan innovatie te doen en dit te spiegelen aan de wensen van de gebruikers? 

 

Skills: 
- Verregaande praktische kennis van C # / ASP.NET MVC/ JavaScript / jQuery /CSS(LESS)/MySQL 

- Basiskennis netwerken 

Pluspunten: 
- Kennis van AV materiaal (Monitoren, beamers, tv-toestellen, etc…) 

- Ervaring met streaming video  

- App ontwikkeling voor iOS, Android, Windows 

Jobinhoud: 
- Je programmeert dagelijks en werkt het online platform verder uit 

- Je neemt de dagelijkse IT taken op U 

- Je geeft support bij projecten zowel telefonisch als on-site 

- Je werkt de roadmap uit voor nieuwe ontwikkelingen  

- Je kan de klanten een goede opleiding geven 

- Creativiteit en ondernemerschap zitten in je genen 

Aanbod en voordelen: 
- Je komt terecht in een dynamisch bedrijf dat reeds vele jaren op de hospitality/healthcare 

markt aanwezig is. Je ontvangt een competitieve salaris in functie van ervaring en opleiding.  

- Het is een uitdagende job met zeer uiteenlopende opdrachten en ruimte voor eigen initiatief 

en ideeën. Er heerst een toffe werksfeer gezien het familiale karakter van het bedrijf. Er kan 

een kans geboden worden om mee verder te groeien met het bedrijf. 

- FREELANCE MOGELIJK 

Sollicitatie via:     jobs@tele-signal.be    

jobs@oscart.be 
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