Clever is op zoek naar een Stage/Student Full Stack Developer om onze groei te ondersteunen.
Als Fullstack Developer werk je mee aan de verdere ontwikkeling van ons platform voor artificieel
intelligente chatbots. Je kennis JavaScript gooi je in de strijd met tools als Node.JS en React en je leert
werken met Python en het TensorFlow framework. Je helpt mee aan het ontwerp van de
architectuur van de oplossing en test nieuwe technologieën uit in de ontwikkeling van nieuwe AI
toepassingen.
Kortom: Develop the future.
Profiel
•
•
•
•
•
•

Student (Toegepaste) Informatica / Computerwetenschappen / Digitaal Design
Algemene kennis van API ontwikkeling, Node JS, React en Javascript
Een eerste ervaring in het ontwerpen van de architectuur van een technische oplossing.
Ervaring met de ontwikkeling van chatbots is een plus.
Houdt van het creatief bedenken en uittesten van nieuwe oplossingen.
Een entrepreneur die zelf creatief op zoek gaat naar oplossingen.

Essentieel: Je bent de leergierig en test graag nieuwe technologie uit.
Aanbod
We werken in een startup cultuur
• waar je de mogelijkheid krijgt om jouw ideeën uit te werken,
• waar flexibiliteit belangrijk is,
• waar je wordt aangemoedigd om initiatief te nemen en
• waar je de kans krijgt om mee te groeien met het bedrijf.
Werk samen met gedreven collega’s die gepassioneerd zijn in wat ze doen en die al graag eens een
pintje drinken op vrijdag.
Over ons
Clever is een sterk groeiend team gespecialiseerd in de ontwikkeling van chatbots. Wij maken chatbots
via ons intern ontwikkeld platform voor Belgische bedrijven, van KMO’s tot multinationals, binnen tal
van sectoren. Onze chatbots worden vandaag gebruikt voor lead generation, customer service,
marktonderzoek en marketing toepassingen.
Onze gloednieuwe kantoren zijn gemakkelijk te bereiken van de E40 en de E17 en ligt op fietsafstand
van het station Gent-Sint-Pieters.
Interesse, vragen?
Stuur een mailtje naar jurgen.decommer@clever.be met je CV.

