
Ipsos is op zoek naar een Solutions Developer 

 

THE HOME OF RESEARCHERS  

Bij Ipsos zijn we trots onszelf ‘the home of researchers’ te kunnen noemen. Omdat we één van de drie grootste 
marktonderzoekbureaus ter wereld zijn. Wereldwijd aanwezig in 89 landen, met meer dan 17.000 
werknemers. Onze favoriete hashtags? #innovation, #entrepreneur and #client-centricity. Ons succes is de 
combinatie van een grenzeloze wereldwijde expertise, kennis en procesefficiëntie binnen een bedrijf met een 
hart voor ondernemende mensen.   

 

Help jij het grootste en meest innovatieve klantgerichte 

onderzoeksteam in België verder te ontwikkelen? 
 

IPSOS ZOEKT SOLUTIONS DEVELOPER 

Het Solution Development team van Ipsos België is op zoek naar een extra Solutions Developer om te 
voldoen aan de groeiende vraag naar op maat gemaakte websites, applicaties en automatisaties. 

Hiervoor zoeken we iemand met een ICT-opleiding die zijn carrière wenst uit te bouwen in een jong & 
dynamisch bedrijf, werkend op afwisselende projecten voor bekende klanten, in een collegiale sfeer, op een 
toffe locatie in Gent met ruimte voor persoonlijke ontplooiing en innovatie. 

Je komt terecht in een klein maar divers team van ontwikkelaars waarin je mee instaat voor het ontwikkelen, 
uitbreiden, opleveren en onderhouden van innovatieve en gebruiksvriendelijke online platformen en tools. 

 

WAT GA JE DOEN? 

In de loop van jouw carrière zal je in aanraking komen met tal van uiteenlopende sectoren, klanten, 
projecten en uitdagingen, voornamelijk met betrekking tot : 

 Web development & dashboard reporting (.NET) 

o Ontwikkelen en aanpassen van op maat gemaakte, database-gestuurde en mobile friendly online 
reporting portalen voor klanten, gebruik makend van HTML5/CSS, .NET, Bootstrap etc. 

 Software development (.NET) 

o Ontwikkelen en aanpassen van specifieke interne software en tools, forms & console applicaties, 
planning/sampling/dashboarding tools, etc. 

 Database & proces automatisatie (MS SQL) 

o Opzetten van automatische processen voor het inlezen en verwerken van data bestanden, file 
transfers via SFTP of data transfers via API’s, SMS & E-mail sendouts, field follow-up tools, etc. 

 Innovatie 

o Meewerken aan innovatieve oplossingen met betrekking tot data integratie, API’s, tekst 
mining/autocoding, image/video analytics, geo-routing, VR/AR, etc. 

  



 

BEN JIJ DIT ONGEVEER? 

 Bachelor of Master diploma met de vereiste aandacht voor informatica 
 Kennis van relationele database systemen is vereist (bij voorkeur MS SQL Server) 
 Ervaring met .NET is vereist (VB.NET of C#, Web Forms/MVC/.NET Core) 
 Je hebt oog voor detail, kunt nauwgezet werken en documenteert jouw werk overzichtelijk 
 Je bent een echte teamspeler maar kunt ook zelfstandig werken 
 Je denkt flexibel, klantgericht en wilt voortdurend verbeteren 
 Je bent leergierig en beschikt over een uitstekend logisch & analytisch denkvermogen 

 

WAT DRIJFT DE MENSEN DIE BIJ IPSOS WERKEN: 

We zijn van nature nieuwsgierige en gepassioneerde onderzoekers die hoge normen stellen en ernaar streven 
samen te werken om onze klanten het meest effectief te helpen. 
We streven naar gelijkheid, we behandelen mensen op een eerlijke manier, bevorderen een positieve 
werkomgeving en zorgen ervoor dat we een diversiteit aan mensen en opvattingen hebben. We erkennen dat 
dit belangrijk is voor ons succes – een gediversifieerd personeelsbestand zal ons in staat stellen de wereld die 
we onderzoeken beter te weerspiegelen en te begrijpen en uiteindelijk beter onderzoek en inzicht aan onze 
klanten te leveren.  

 

WIJ BIEDEN JOU: 
 Een competitief pakket met extralegale voordelen en veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

waarbij inspanningen en prestaties worden erkend en beloond 
 Een creatieve, actieve, open en ondersteunende werkomgeving 
 De mogelijkheid om naast de meer traditionele onderzoeksmethoden betrokken te zijn bij innovatieve 

technieken  
 Een echte teamspirit: sociale, menselijke en business activiteiten met een sterke focus op welzijn! 

 

CONTACTEER ONS! 

Stuur je CV en motivatiebrief met referentie ‘SD’ naar Barber Stes - Barber.Stes@ipsos.com. Voor meer 
informatie over ons bedrijf kan je een kijkje nemen op https://www.ipsos.com/en-be/opportunities-ipsos 

 


