
 

DGZ zoekt een software developer 

DGZ is dé betrouwbare partner van de Vlaamse veehouder om met gezonde dieren op een 
duurzame wijze veilig voedsel te produceren. Wij realiseren dit door hoogkwalitatieve diensten en 
producten aan te bieden, de brugfunctie te verzorgen tussen de veehouder, zijn dierenarts en de 
overheid; door het partnerschap tussen de veehouder en zijn dierenarts te ondersteunen en blijvend 
te investeren in medewerkers en innovatie. Het DGZ-team bestaat uit specialisten, zoals dierenartsen, 
bio-ingenieurs, informatici, laboranten en administratieve krachten. Elk van hen laat zich inspireren 
door de vier waarden die DGZ hoog in het vaandel draagt: professioneel, betrouwbaar, transparant en 
ondersteunend. 
 

Waar kom je terecht? 

DGZ biedt een digitaal platform aan waarmee veehouders hun administratieve formaliteiten verrichten. 

De ICT-afdeling van DGZ bouwt en onderhoudt dit digitale platform en de administratieve software die 

door de organisatie gebruikt wordt, en zorgt voor de migratie van de bestaande ERP/CRM-applicaties 

naar Microsoft Dynamics NAV en Microsoft Dynamics 365. Voor de verdere uitbreiding van de 

software ontwikkelafdeling zijn we op zoek naar een Medior.NET software ontwikkelaar. 

Wat is jouw functie? 

• Je verwerft kennis en ondersteunt de bedrijfsprocessen. 

• Jouw functie is de brugfunctie tussen business en de software leverancier. 

• Je analyseert incidenten; je registreert, behandelt en zorgt voor oplossingen van problemen 

en informatieaanvragen omtrent software. 

• Je ontwikkelt applicaties op basis van het .NET framewerk en MS SQL Server, en verbetert 

bestaande softwareapplicaties. 

• Je helpt bij de migratie van onze bestaande ERP/CRM systemen naar Microsoft Dynamics 

NAV en Microsoft Dynamics 365. 

• Je voert operationele activiteiten uit en rapporteert over de afgesproken dienstverlening. 

• Je schrijft documentatie voor intern gebruik en werkt ze bij. 

Wie zoeken wij? 

• Je hebt een master- of bachelorsdiploma in Informatica, bij voorkeur met optie development. 

We zoeken een profiel met 3 tot 5 jaar ervaring. 

• Je hebt al een stevige kennis van Visual Studio, .NET framework, C#, ASP.NET en MVC. 

• Daarnaast heb je al een goede basiskennis van Microsoft SQL Server en Microsoft Azure. 

• Je bent een enthousiaste teamspeler, maar kan ook zelfstandig opdrachten uitvoeren. 

• Je spreekt vloeiend Nederlands en hebt een basiskennis van Frans en Engels. 

• Je hebt een brede interesse. 

• Je bent klantgericht en communicatief. 

• Kennis van en ervaring met mobile development is een pluspunt. 

 

 

 



 

Wat bieden wij jou? 

• Een contract voor onbepaalde duur. 

• Een flexibele uurregeling met de mogelijkheid tot thuiswerken. 

• Een job waarbij je verantwoordelijkheid kunt nemen, jezelf kunt blijven ontwikkelen en 

voortdurend bijleren. 

• Een functie die uitdagend en gevarieerd is, met veel interne contacten. 

• Je werkt voor een organisatie met een maatschappelijk relevante opdracht. 

• Je werkt op onze sites in Lier en Torhout. 

• Uiteraard horen daar een marktconform salaris en diverse extralegale voordelen bij. 

Interesse? 

Stuur dan je sollicitatiebrief met curriculum vitae per e-mail naar hrm@dgz.be. Als je nog vragen hebt 

over deze functie kan je terecht bij Danny Geyssens, teamleider ICT, e-mail: 

danny.geyssens@dgz.be. 

Wil je toch nog iets meer weten over DGZ? Kijk dan eens op onze website of blader door ons laatste 

jaarverslag. 
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