
 

Jobstudent developer  
met de tool die jij ontwikkelt hou je onze producten en klanten up-to-date en veilig. 

Novado 

We ontwerpen slimme software-oplossingen die jouw 
gebruikers én business een boost geven. We innoveren met 
technologie, cocreatie en empathie. Altijd. 

Jouw project 

Je ontwikkelt een programma dat ons toelaat om bij elke 
software release te checken of de gebruikte software en 
libraries up-to-date en veilig zijn. Bijgevolg moet het systeem 
kunnen melden wanneer er security updates nodig zijn. 

Wij dromen van 

Iemand die heel graag programmeert. Je kan autonoom 
werken , bent (zelf)kritisch en je kan analytisch denken. 
Daarbovenop kijk je niet schaapachtig voor je uit als je de 
term CVE hoort.  

Jouw knowhow 

 Microsoft, C# en .NET Core kennen voor jou weinig 
geheimen. 

 Je gevoel voor security en hands-on-mentaliteit. 
 Affiniteit met NuGet, Microsoft Visual Studio, TeamCity en 

MSBuild is een plus. 
 Je zit in het tweede of derde jaar van een IT-gerelateerde 

studierichting (bv. Toegepaste Informatica, HBO5 
programmeren...). 

Take ownership. Have an impact. Grow with us. 

#WeOwn Ownership is onze kernwaarde: je krijgt de kans 
om zelfstandig een project onder handen te nemen, 
voegt waarde toe en ziet écht de resultaten van je werk. 
#WeRise Word een krak in je vak. Grijp de kans om jezelf 
te ontplooien en je talenten te ontwikkelen. Een Eat & 
Learn of toch liever een TechLab? You name it. 
#WeShare We delen niet enkel droge moppen, maar ook 
onze kennis, expertise en ons enthousiasme. Samen 
staan we sterk, want 1 + 1 = 11. Quick maths toch? 
#WeInnovate Dankzij het gebruik van de nieuwste 
technologie én kwalitatief hoogstaand materiaal maken 
we ook jou het leven iets gemakkelijker.  
#WeEnjoy Bij ons is er altijd iets te doen. Zelfs je 
doorsnee week fleuren we op met uitdagende 
teambuildings, overheerlijke taart en een gezellige 
werksfeer.  
 
En daarbovenop... 
... kom je terecht in een stabiele en groeiende omgeving 
waar je de kans krijgt om je spaarboekje uit te breiden en 
je studentenjob zelf vorm te geven. Kom je één dag per 
week, enkele weken aansluitend of in combinatie met je 
stage? Vertel jij het maar!  

 

Ben jij de persoon die we zoeken? 

Overtuig onze HR-manager Chloë van jouw talent en 
enthousiasme. 

 
 
jobs.vandenbroele.be  

 

 

Wil je eerst nog meer weten over Novado? 

Stel vragen aan Jeffrey die alleen jouw toekomstige 
collega kan beantwoorden. 

  
E  jeffrey.de.pretre@novado.be  
T  050 64 28 66 
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