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De groep Sodexo streeft ernaar de dagelijkse levenskwaliteit te verbeteren.  

Op wereldvlak is Sodexo aanwezig in 80 landen en telt de groep ongeveer 
420.000 medewerkers. Wij zijn wereldwijd de 18ste werkgever en werden voor 
het tweede opeenvolgende jaar erkend als één van de « Meest ethische 
ondernemingen ter wereld».  

Het globale aanbod van Sodexo betreft twee activiteitsdomeinen: enerzijds 
oplossingen voor diensten ter plaatse (On-site Service Solutions) en anderzijds 
motivatie-oplossingen (Sodexo Rewards & Benefits).  

Sodexo Benefits & Rewards is in België de partner bij uitstek van private en 
openbare ondernemingen voor een hele reeks cheques en diensten (Lunch 
Pass®, Cadeau Pass®, Book Pass®, Sport & Culture Pass®, Eco Pass®, Kmo-
portefeuille, Opleidingscheque, Surf@home, SalesPrize, Vivabox enz.), en van 
particulieren voor de Dienstencheques.  

Om het departement Sales & Customer Service te versterken zijn wij op zoek 
naar een: 

SOFTWARE ENGINEER .NET 
(C#)/JAVA 
 

Uw opdracht :  

De analist-programmeur rapporteert aan het hoofd van het team dat is belast met de 
verbetering van de processen van het departement Sales & Customer Service. Hij 
speelt een essentiële rol in de ontwikkeling van de toepassingen die de kwaliteit van de 
dienstverlening aan onze klanten verbeteren. 
 
Na een periode van integratie en assimilatie van de processen van het Customer 
Service Department en van de Altitude- (beheer van call center) en Contextor-tools 
(permanente verbetering), staat u in voor de optimalisering van de toepassingen, 
processen en procedures. Het is daarbij de bedoeling de kwaliteit en de efficiëntie te 
verbeteren van de service die wordt verleend door de agenten. U moet in dat verband 
nauw samenwerken met tal van interne en externe contactpersonen. 
 



 

Uw belangrijkste verantwoordelijkheden : 

De evolutie mogelijk maken van de Altitude-tool voor callcenter-beheer en van 
de  Contextor-tool voor permanente verbetering : 

o Op basis van de bestaande processen stelt u de functionele en technische 
specificaties op voor de nieuwe ontwikkelingen, creëert u de testscenario’s en 
coördineert u de acceptatietests  

o U ontwikkelt in standalone met het oog op de realisatie van de 
gebruikersinterface en u verzekert de integratie met de tools van de backoffice  

o U bent het aanspreekpunt voor de integrator voor wat betreft alle vragen over 
de scripts. 

o U staat in voor de ontwikkeling en de evolutie van de webtools die in interactie 
treden met Altitude via API’s, dit met de bedoeling om het aan de klant geboden 
serviceniveau en de operationele efficiëntie te verbeteren. 

Verzekeren van nieuwe ontwikkelingen en evolutief onderhoud van bestaande 
toepassingen (VBA, Excel, MS Access): 

o U creëert modules om verschillende taken en activiteitenrapporten te 
automatiseren  

o U verzekert het evolutief onderhoud van de interne tools voor opvolging van de 
activiteiten van de dienst  

o U bent verantwoordelijk voor alle projectfases, met inbegrip van de opleiding 
van de gebruikers. 

Uw technische vaardigheden en kennis: 

• Bachelor- of masterdiploma in informatica  
• Tweetalig Nederlands/Frans. Goede kennis van het Engels  
• Minimaal 3 jaar ervaring met toepassingsontwikkeling en creatie van tools. 

Ervaring met Altitude- en/of Contextor-software is een pluspunt  
• Microsoft Office-tools : Outlook, Excel, Access, Visio 
• Technische omgeving 

o Design pattern :  
 MVC (Model View Controller) 
 Basic script 

o Talen :  
 PHP 
 Java 
 VBA 
 C# 

o Grafische interface : 
 HTML  
 CSS  
 Javascript (JQuery ) 
  
  

• Microsoft Office-tools : Outlook, Excel, Access, Visio 
 
 
 
 
 
 



 

Uw gedragscompetenties : 

• Goed management van tijd en prioriteiten  
• Analytische en synthetische geest 
• Problem-Solver en in staat om traditionele werkwijzen in vraag te stellen  
• Uitstekend gevoel voor communicatie 
• Interne klantgerichtheid, focus op kwaliteit en resultaten  
• Autonoom, sociaal vaardig, in staat om een relatienetwerk op te bouwen  
• Stressbestendig. 

Ons aanbod : 

• Een aantrekkelijk loonpakket met extralegale voordelen. 
• Een functie binnen een internationale groep met doorgroeimogelijkheden. 
• Een aangename werkomgeving waarin elke medewerker de kans krijgt zich te 

ontplooien. 

Herkent u zich in dit profiel? 

Aarzel niet en stuur uw curriculum vitae en motivatiebrief naar Silke LEQUEUX.  

E-mail  humanresources.svc.be@sodexo.com 

Tel  02 401 31 39 

Fax  02 547 54 04  

www.sodexobenefits.be 
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