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Kamodata biedt professionele ICT-diensten voor ondernemingen in de wereld van HR en 
sociale zekerheid. Ze zijn de ICT-partner voor ondermeer sociale secretariaten, 
kinderbijslagfondsen, sociale verzekeringsfondsen en interim- en selectiekantoren.  
Kamodata is een onderneming van HR-dienstengroep ADMB. 1100 ADMB-medewerkers 
ondersteunen dagelijks het personeelsbeleid van ruim 180.000 ondernemers en 
organisaties. Aan deze klanten bieden we op elk moment het gepaste HR-dienstenpakket: 
van opstart tot loonadministratie, van rekrutering tot preventie, van kinderbijslag over 
verzekeringen tot HR-advies. Voor één van onze development teams zijn wij momenteel 
op zoek naar een ervaren (m/v) 
 

 

Drupal Developer 
 

Functie 
Als Drupal Developer word je actief betrokken om mee te denken in de (verdere) 
ontwikkeling van innovatieve web applicaties. Je zal zelfstandig instaan voor de 
ontwikkeling van nieuwe software. Je taken bestaan dan ook uit analyse, ontwikkeling, 
implementatie en documentatie van (deel)programma’s. Zowel front-end als back-end 
werk horen bij de job. Daarnaast sta je in voor de opvolging van de ontwikkelde software. 
 
Profiel 

 Je hebt minstens 2 jaar ervaring als webdeveloper/webdesigner 
 Je volgde een bacheloropleiding Informatica 
 Je beschikt over een grondige kennis van Drupal (6-7), PHP en MySQL 
 Je hebt kennis van Javascript en jQuery en ervaring met HTML en CSS 
 Je bent een teamplayer die zich thuis voelt in een jong team 
 Je kan perfect zelfstandig werken 
 Je bent flexibel 

 
Bijkomende troeven zijn: 
 
- Noties van Oracle en PL/SQL 
- Versiebeheertools zoals SVN kunnen gebruiken 
- Kennis of ervaring met drush, solr 
- Bereidheid om java (JSF, Spring, Hibernate) aan te leren 
- Je kan je creatief uitleven in Photoshop 

 
 

Wij bieden  
Je ontvangt een marktconform loonpakket die afgestemd is op uw ervaring. Daarenboven 
geniet je van tal van extralegale voordelen. Persoonlijke ontwikkeling en opleiding wordt 
sterk gestimuleerd.  
  
Geïnteresseerd? Stuur dan zo snel mogelijk uw cv naar bastiaan.vermeulen@admb.be  

 

 
 

 
 

 
 

  


