IT Development Officer (COBOL Expert)
bpost bank is gegroeid uit een 50/50-samenwerking tussen bpost en BNP Paribas Fortis en
wordt volledig autonoom bestuurd op basis van gelijkwaardigheid tussen beide
aandeelhouders.
bpost is de exclusieve verdeler van de producten die door bpost bank op de markt worden
gebracht. Daarnaast kunnen wij rekenen op de knowhow van de bankengroep BNP Paribas
voor het ontwikkelen en lanceren van onze producten.
Sinds haar ontstaan in 1995 is bpost bank een volwaardige bank geworden die een
volledig gamma eenvoudige bank- en verzekeringsproducten aanbiedt. Al van in het begin
heeft ze ervoor gekozen om een bank met een menselijk gelaat te zijn, een bank waar
iedereen welkom is.
bpost bank beheert momenteel voor meer dan 10 miljard euro aan activa voor rekening
van meer dan 1,1 miljoen klanten.
Missie
Binnen het IT departement van bpost bank, staat onze dienst Development Factory in
voor het schrijven, het onderhouden en het aanpassen van de applicaties die bestemd zijn
voor een groot aantal interne en externe (bpost) eindgebruikers.
Om de dienst te versterken, zijn wij op zoek naar een IT Development Officer wiens missie
er in het bijzonder zal in bestaan om informaticatoepassingen te analyseren en te
ontwikkelen in de COBOL taal in de Core bank modulaire omgeving “sopra Banking
Platform”.
Sleuteltaken
1. U neemt deel aan de technische en/of functionele analyses van de (end to end)
projecten, met input van andere teams.
► De vereiste werkzaamheden uitvoeren vanaf het opstellen
technische ontwerp, binnen het voorziene kader, met als
onderhouden van een deel van de programmatie.
► Instaan voor de ontwikkeling (=schrijven), het onderhoud
programma’s, gebruik makende van Cobol, zodanig dat de
voor gebruikers en/of de productieacceptatietests.
► Steeds de methodologie en
respecteren.
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► Zich ervan vergewissen dat het aangeleverde materiaal aan de collega’s van
Solution Delivery volledig is en in overeenstemming met de best practices en
interne regels.
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2. U laat de output van uw werk valideren door de verantwoordelijke van de Development
Factory, in overleg met de andere teams. U brengt correcties aan waar nodig.
3. In geval van anomalieën, stelt u alles in het werk om de informaticatoepassingen te
corrigeren, aan te passen en te wijzigen, in voortdurend overleg met uw hiërarchie en
de andere IT-teams.
4. U documenteert uw werk zorgvuldig, u centraliseert deze documentatie in de
informatiebibliotheek en u houdt deze permanent up-to-date.
5. U volgt op permanente basis de evoluties binnen uw werkdomein en de gebruikte
technologieën op en u ontwikkelt een goed begrip van de Business, diens objectieven,
noden en evoluties.
6. U biedt ondersteuning aan de collega’s van de dienst Service Desk.

Profiel
► U bezit minimum een diploma van Bachelor in Informatica of beschikt over een
gelijkwaardige ervaring
► U hebt kennis van de best practices in IT development en project management.
► U beschikt over een brede kennis en een gedegen ervaring in Cobol programmatie
en een goede kennis en ervaring in IT architecture.
► Kennis van de bancaire applicatie Sopra Banking Software (bvb Thaler) of een andere
bancaire applicataie is een duidelijke troef
► U beschikt over uitstekende analysecapaciteiten en bent resultaatgericht
► U werkt autonoom maar getuigt eveneens van een prima groepsgeest
► U heeft een praktische kennis van het Engels. Kennis van de tweede landstaal is
eveneens een troef
Troeven voor deze functie
- U kan werken met het systeem van beheer van databases Oracle en u beheerst de
SQL-taal.
- U kent IBM Telelogic Synergy of een ander systeem van change management en
configuratie (SCM).
- Kennis van Java / Web (HTML, CSS, Javascript …) in het platform J2EE is een grote
troef.
Wij bieden
► De mogelijkheid om je ervaring verder uit te breiden in een dynamisch en stimulerend
werkkader in volle ontwikkeling
► Een contract van onbepaalde duur
► Een aantrekkelijk loon, aangevuld met buitenwettelijke voordelen, in functie van je
ervaring en uw competenties
► Een tewerkstelling in hartje Brussel, gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

Geïnteresseerd ?
Indien u geïnteresseerd bent in deze opportuniteit, stuur dan uw CV en uw motivatiebrief
naar jobs@bpostbank.be.
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