Vacature Salesforce Developer
Diegem

Corona Direct bestaat al meer dan 80 jaar. In 1974 waren ze de allereerste directe verzekeraar in
België.
Corona Direct Verzekeringen investeert volop in de verdere “digitale transformatie” en dus ook in
onze medewerkers binnen ICT. De ICT afdeling bestaat vandaag uit een 30-tal medewerkers, die het
verschil maken en vormgeven aan een organisatie waarin een nieuwe wind waait. In dit kader zoeken
we een SalesForce developer.
Heb jij zin om mee je schouders te zetten onder een ambitieus plan? Dan maken we heel graag
kennis met jou!

Functie
Salesforce is één van onze core ecosystemen, dus je werk heeft een merkbare impact op de
dagdagelijkse werking van het bedrijf, en onze klanten. Als Salesforce Developer ben je
verantwoordelijk voor het realiseren van de technische analyses, ontwikkeling, configuratie en
implementatie binnen Salesforce. Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en support.
Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het bijhouden van alle procedures en documentatie. Dit
alles teneinde de interne en externe gebruikers toe te laten hun doel op een zo efficiënt mogelijke
manier te volbrengen en alles in lijn met de ICT strategie en ter ondersteuning van de digitale
business strategie. Je werkt samen met het Corona Direct IT development team dat samenwerkt op
basis van DevOps principes.

Verantwoordelijkheden
Als Salesforce Developer ben je verantwoordelijk voor de technische implementatie en optimalisatie
van ons Salesforce platform. Je neemt het technische aspect op je, gaande van het ondersteunen van
het sales team, de technische ontwikkeling van het project tot het begeleiden van de eindgebruikers.
•
•
•
•
•

Configureren (indien mogelijk) en customiseren (indien noodzakelijk) van het Salesforce
platform
Ontwikkelen van Salesforce applicaties, en het integreren van salesforce met andere
systemen
Creëren en onderhouden van testen
Eindgebruikersondersteuning bieden voor de verschillende applicaties in tweede of derde lijn
naar aanleiding van incidenten, service requests en problemen
Verzamelen van functionele en technische requirements en adviseren vanuit je expertise om
de optimale oplossing te bekomen

Profiel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoger technisch diploma of gelijkwaardig door ervaring met .Net/Java of Salesforce
Kennis van SF Administrator/Configuratie, inclusief aanpassen van standaard objecten,
velden en aanmaken van custom objecten & velden
Kennis van Apex en VisualForce design, development, configuratie en deployment
Salesforce Service Cloud, SalesforceDX, Salesforce Marketing Cloud en/of Salesforce Lighting
zijn een plus.
Basiskennis REST/SOAP services
Proactief, verbetervoorstellen, oog voor detail, nauwkeurig
Zelfstandig kunnen werken
Teamspeler; je vraagt je collega’s tijdig om hulp of raad
Uitstekende kennis van 1 van beide landstalen, zeer goede kennis van de andere landstaal en
goede kennis Engels
Kennis van verzekeringen (InsurTech), bij voorkeur in het B2C verzekeringsaanbod van
Corona direct (auto, brand, dieren en familie), is een troef. Als je je in deze materie wil
verdiepen, ben je zeker ook welkom.

Wat bieden wij jou?
Je komt terecht in een succesvolle organisatie op mensenmaat, waar waarden als eenvoud,
resultaat- en klantgerichtheid iedere dag opnieuw beleefd worden. Corona Direct Verzekeringen
biedt jou een stabiele organisatie in een moderne nieuwe omgeving, vlakbij de afrit van de
autostrade en het treinstation van Diegem. Je talenten kunnen ten volle aan bod komen en verder
ontwikkeld worden via interne en externe opleidingsmogelijkheden. Je maakt deel uit van een ICT
afdeling van bijna 30 enthousiaste collega’s die allemaal meewerken aan de verdere ontwikkeling
van de ICT strategie binnen Corona.
Je ontvangt een competitief verloningspakket, een aantrekkelijke vakantieregeling, en een waaier
aan extralegale en gezinsvriendelijke voordelen. Je hebt flexibele werkuren met de mogelijkheid om,
na een inwerkperiode, van thuis uit te werken.

Interesse? Stuur dan snel je CV en motivatiebief naar jobs@coronadirect.be.

