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Vacature 
Core Java software programmer/developer met ervaring 

Wie zijn wij 
TELETASK is een toonaangevende Gentse KMO- fabrikant van domotica systemen met export naar 

meer dan 40 landen. Sinds onze oprichting in 1984 behoren we tot de wereldtop van hoogwaardige 

volledig geïntegreerde domotica oplossingen. Toepassingen zijn exclusieve en slimme laag- energie 

woningen en gebouwen. Daarbij zijn functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid en een 

exclusief design vaste waarden. Onze cloud services zijn zowel gericht aan de eindgebruiker als de 

professional. Onze mobiele- en remote apps maken zo een stabiele verbinding van waar ook ter 

wereld. Audio systemen als Heos, Sonos, Bose, Nuvo… streaming audio en spraaksturing via Alexa en 

Google Home integreren we naadloos met andere oplossingen. 

Wie zoeken wij 
Voor de uitbreiding van onze R&D afdeling zoeken we een leuke collega met ervaring in Java. 

Jouw rol in het team 
Samen met de R&D collega’s denk en werk je creatief mee van idee tot product. De resultaten van 

jouw werk zijn heel tastbaar en worden getest in combinatie met de nodige hardware bij ons op het 

hoofdkantoor in Gent. Jij staat mee aan de wieg van onze nieuwe producten. Na de opmaak van een 

voorstudie en de bepaling van de concepten ga je aan de slag. De bouwstenen van de TELETASK 

domotica producten zijn geschreven in Java binnen een embedded en cloud omgeving.  

Jouw liefde voor Java, aangevuld met jouw creatieve geest en de spirit en dynamiek van het team, 

vormen dé basis voor een succesvol project. 

 

Do you tick the boxes? 
• Je behaalde een master diploma informatica 
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• Je beschikt over een eerdere werkervaring als developer in Java 

• Software development is jouw passie, nieuwe technologieën zijn de speeltuin! 

• Java! Geen koffie maar jouw favoriete technologie 

• Jouw creativiteit kent geen grenzen! 

• .. maar ook aan de uitvoerbaarheid heb jij gedacht. 

• Je bent een team player en collegialiteit is één van jouw mooie eigenschappen 

• Raspberry Pi of andere embedded systemen, PostgreSQL, Spring framework of Spring Boot, 

Git en Maven, Linux bessturingsssysteem.. -kennis is zeker een troef! 

 

Do you tick the boxes? Lees dan zeker verder! 

Wat bieden wij? 
• Een uitdagende functie, mét impact, binnen een groeiende Gentse KMO die internationaal 

actief is 

• Korte communicatie lijnen  

• Je bouwt mee aan producten van de toekomst die je wereldwijd kan terugvinden 

• Een klein team van trendsetters dat bruist van creativiteit en ambitie 

• Werklocatie in Gent met een vlotte bereikbaarheid 

• Een competitief salarispakket en om de twee weken een dagje extra verlof op vrijdag 

 

Meer info over ons bedrijf en onze producten: www.teletask.be 

Solliciteren via E-mail met volledig CV en een recente foto 
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