
Prosafco is op zoek naar een versterking van het IT team onder de vorm van een ontwikkelaar die niet zomaar 
in een vakje geduwd wil worden. Je bent analytisch van geest en hebt een passie voor IT die groter is dan het 
ontwikkelen van software alleen. Je krijgt een prominente rol in het zoeken naar oplossingen om onze externe 
en interne klanten beter te bedienen. De projecten die in 2022 op tafel liggen overspannen verschillende 
domeinen zoals het automatiseren van data jobs tot het bouwen van web-based toepassingen ter 
ondersteuning van onze missie. 
 
Profiel 
 

• Aantal jaar ervaring als Python developer 

• Je hebt een bachelor diploma op zak of gelijkwaardig door ervaring 

• Je kan je weg vinden in verschillende database systemen 
 

• Je krijgt een kick van het automatiseren van systemen 

• Je eet data modellen als ontbijt 

• Je gebruikt git als versie beheer systeem om je boodschappen lijst bij te houden 

• Je hebt een honger naar kennis die niet te stillen is 
 

• Kennis van frameworks zoals Django, Vue.js en Pandas zijn extra troeven 
 
Resultaatsgebieden 
 

• ETL flows worden in SQL of via andere frameworks en API’s gebouwd om sneller data tussen externe 
partijen en onze data omgeving uit te wisselen 

• Onze shops en afdelingen krijgen hun repetitieve taken en reports geautomatiseerd aan de hand van 
nieuw te ontwikkelen (webbased) tools en jobs zodat de kwaliteit en efficiëntie binnen hun 
processen verhoogt 

• De bestaande code basis en documentatie worden verder verfijnd en onderhouden waar nodig aan 
de hand van de geldende best practices 

• Er is een professionele dialoog met de business owners in alle fases van de levensloop van de 
projecten 

 
Wie is Prosafco? 
 
Prosafco bestaat omdat het vakmensen elke dag letselvrij wil laten thuiskomen. Het biedt professionelen de 
juiste beschermingsmiddelen door een groeiend netwerk van shops en online diensten die vanuit Roeselare 
beleverd worden. We hebben vanuit onze ambities net een nieuw distributiecentrum neergezet en zoeken 
de juiste profielen om van daar uit die duurzame groei verder te ondersteunen. 
 
Prosafco gelooft sterk in maatschappelijk verantwoord ondernemen en zoekt gelijkgestemde mensen die 
binnen en buiten de organisatie de kernwaarden respect, teamwork, enthousiasme en transparantie verder 
uitdragen. 
 
Wat kunnen we jou bieden? 
 

• Voltijds contract, ofwel als consultant of bediende 

• Alle voorzieningen om remote te kunnen werken op vaste dagen 

• De ruimte om je nieuwe technologie meester te maken in het zoeken naar oplossingen 

• Een werkomgeving met meer vrijheid dan een klassieke developer deadline cultuur 

• Een salaris pakket met milieuvriendelijke mobiliteitsopties 
 



Je nieuwe uitdaging start hier met een gesprek: 
 
Ovenhoek 2, 8800 Roeselare 


