
do you want to be part of the Ubench game? 
fasten your seatbelt and join the race! 

The future is coming and it’s coming really fast! Are you ready to join us on this ride?

UBench International is een jonge en innovatieve speler in de wereld van automotive. Gelegen in 
de charmante hoofdstad van de Kempen: Turnhout (hoera, geen files!), focussen wij ons dagelijks 
op de continue verbetering van onze gespecialiseerde software. We mikken op een zeer hoge 
kwaliteitsstandaard en samen met het team bouwen we aan een fantastische werkomgeving.

We leven allemaal in een digitale wereld waarin we geen tijd te verliezen hebben. Alles is 24/7 
beschikbaar met slechts één klik op je scherm. Door middel van een digitaal ecosysteem verbindt 
het UBench platform elke partner in de automotive community: herstellers, experten, verzekeraars, 
fleetowner en leasingmaatschappijen,…

Wij bieden een fijne job waar creativiteit en kwaliteit de standaard zijn. Op dit moment breiden we 
ons team uit met een toegewijde en enthousiaste

(senior) JAVA developer 

Job omschrijving 

Als (senior) JAVA Developer werk je mee aan de ontwikkeling van de ‘high standard’ UBench 
applicatie. Je bent verantwoordelijk voor je eigen deelprojecten, nadat je van de scrum master de 
correcte business requirements hebt ontvangen. Je staat mee in voor functionele en technische 
analyse van de bestaande issues. Samen met je collega’s til je UBench naar een hoger niveau!

Profiel 

Je bent een (senior) JAVA developer in hart en nieren. Interesse in Artificial Intelligence is mooi 
meegenomen!
Je hebt een gedegen kennis van:

- Programming language JAVA
- J2EE architecture
- JAVA frameworks and libraries (JSF, Hibernate,…)
- Windows platforms
- ORACLE / Postgress databases
- Messaging XML
- Business Modelling
- EAI (SOA, Web Services,…)

Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels.
Je bent communicatief, creatief en vooral bereid om je handen uit de mouwen te steken. Jouw 
deelproject is jouw verantwoordelijkheid! 
King Customer heeft geen geheimen voor je, maar je weet wel de juiste prioriteiten te stellen.



In ruil? 

Je krijgt de kans om mee te werken aan een one-of-a-kind applicatie in een bedrijf waar jouw input 
er werkelijk toe doet!

Jouw salarispakket bestaat uit een marktconform brutoloon, een netto-vergoeding, een groeps- en 
hospitalisatieverzekering en 26 vakantiedagen. Een bedrijfswagen met tankkaart loodst je 
moeiteloos doorheen het prachtige Turnhout. Internet@home en een smartphone maken het 
plaatje compleet.

Don’t get lost and join the UBench community.
Let’s get in touch!

Sylvie Devolder
jobs@ubench.com
+32 14 70 40 77
www.ubenchinternational.com 
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