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Hallo!
De ACA Group navigeert je 
naar én in de toekomst door 
duurzaam ondernemen en 
de eindgebruiker centraal te 
stellen in alles wat we doen. 

In onze 2 kantoren (Hasselt 
& Gent) hebben we meer dan 
200 gedreven medewerkers. 
Samen focussen we op 
innovatie, kennis en kwaliteit 
als kerningrediënten om 
elke dag opnieuw voor die 

“extra mile” en klantsucces 
te gaan. Door onze open 
cultuur en gepassioneerde 
collega’s, leveren we 
oplossingen die klanten en 
medewerkers trots maken! 

“Het is niet 
akka maar 
a.c.a. hé”

- Letterlijk alle collega’s
bekijk onze nieuwe bedrijfsvideo!

https://www.youtube.com/watch?v=3N4qwxJYGrw
https://www.acagroup.be/nl/jobs/analist
https://www.youtube.com/watch?v=3N4qwxJYGrw


Ons
gepassioneerd 
team
Al meer dan 30 jaar wordt het ACA-team gekenmerkt door 
hun opgebouwde ervaring in oplossingen met een focus op: 

tevreden eindgebruikers 
(klanten en medewerkers)

innovatie stimuleren en 
integreren

zorgeloze en veilige IT

intelligente en gerichte 
communicatie

stimuleren van buitengewoon 
efficiënte teams

“De familiale sfeer 
en activiteiten 
buiten de uren 
zorgen voor een 
hecht team!” 
- Bryan



Onze 
diensten
Met een focus op innovatie 
en kwaliteit bieden we de 
volgende diensten aan: 

Data-oplossingen
Laat data, kunstmatige intelligentie en real-time applicaties het werk voor 
jou doen in de businessprocessen van morgen.
Data Engineer, Machine Learning Engineer & Data Scientist

Cloud & managed services
Maak optimaal gebruik van de kracht van de cloud en til je applicaties naar 
een hoger niveau. 
AWS Cloud Engineer

Content & collaboratie
Prachtige en schaalbare platformen op maat om beter samen te werken en 
de concurrentie achter je te laten. 
Full-Stack Developer

E-commerce expertise
Bied je klanten de beste koopervaring met een toegankelijk en flexibel 
e-commerceplatform.
DXP / E-commerce Developer

End-to-end projecten
Mobiele, desktop- en enterprise applicaties op maat gemaakt voor jouw 
specifieke noden en ontwikkeld volgens onze agile methodologie. 
Java Developer, Business Analist & Project Manager

Expert staffing & training
Versterk je teams nog meer met consultancy en trainingen van hoge 
kwaliteit. p.s. We zijn ook steeds op zoek naar freelancers!
Freelance jobs

Strategy & experience design
Schotel je gebruikers een adembenemende digitale ervaring voor. 
UX/UI Designer & Product Manager

Tools voor teams
Maximaliseer je teamwork en co-creatie met deze handige en flexibele 
tools.
Technical Consultant (Atlassian)

Je vindt bij elke dienst een link naar 
een bijhorende vacature. Wie weet 
help jij ons dan binnenkort innoveren.

https://www.acagroup.be/nl/jobs/data-engineer/?query=data&configure%5Bfilters%5D=type%3AVacature%20AND%20locale%3Anl&configure%5BhitsPerPage%5D=10
https://www.acagroup.be/nl/jobs/senior-machine-learning-engineer/
https://www.acagroup.be/nl/jobs/principal-data-scientist?query=data&configure%5Bfilters%5D=type%3AVacature%20AND%20locale%3Anl&configure%5BhitsPerPage%5D=10
https://www.acagroup.be/nl/jobs/aws-cloud-engineer?page=2&configure%5Bfilters%5D=type%3AVacature%20AND%20locale%3Anl&configure%5BhitsPerPage%5D=10&refinementList%5BjobPreferenceCategories%5D%5B0%5D=Techniek%20%26%20ontwikkeling
https://www.acagroup.be/nl/jobs/full-stack-developer
https://www.acagroup.be/nl/jobs/dxp-e-commerce-developer
https://www.acagroup.be/en/careers/java-developer
https://www.acagroup.be/nl/jobs/analist
https://www.acagroup.be/nl/jobs/senior-software-project-manager
https://www.acagroup.be/nl/jobs?refinementList%5BjobTypeCategories%5D%5B0%5D=Freelance&configure%5Bfilters%5D=type%3AVacature%20AND%20locale%3Anl&configure%5BhitsPerPage%5D=10
https://www.acagroup.be/nl/jobs/ux-ui-designer
https://www.acagroup.be/nl/jobs/product-manager
https://www.acagroup.be/nl/job-applicatie-formulier
https://www.acagroup.be/nl/job-applicatie-formulier
https://www.acagroup.be/nl/jobs/atlassian-technical-consultant


Goed, beter, de beste
Wij gaan een stap verder 
door passie, vakmanschap en 
innovatie te combineren voor 
uitstekende oplossingen voor 
onze klanten. 

Samen staan we sterk
Het maakt niet uit of het nu in 
een meeting is, aan het Kanban 
bord of op één van onze ACA-
weekends: teamwork makes
(y)our dream work! 

Respect voor iedereen
Wij zeggen altijd wat we denken 
zonder de zaken te verbloemen, 
maar we doen dat op een 
doordachte en zorgzame manier 
met respect voor elke partij. 

We gaan recht door zee
Wij durven links te gaan 
wanneer anderen rechts gaan, 
zoeken ons eigen pad buiten 
onze comfortzone, dagen 
onszelf en onze klanten uit en 
komen op voor onze normen en 
waarden. 

Een lach van oor tot oor
Klanten met een lach op hun 
gezicht betekenen alles voor 
ons. Met innovatie, kennis en 
kwaliteit als kerningrediënten 
gaan we elke dag opnieuw voor 
die “extra mile” en klantsucces.

Flexibel en onbreekbaar
Een flexibele projectaanpak en 
er samen als team voor gaan, 
met als doel de beste oplossing 
aanbieden. We passen ons aan, 
staan open voor nieuwe ideeën, 
evolueren en groeien. 

De unieke
ACA Cultuur
Het is ons doel om alles van onszelf te geven om niet enkel 
de hoogst mogelijke kwaliteit te bereiken, maar ook om 
mensen te helpen om het volledige potentieel van hun 
toekomst te benutten.



Interne 
verbondenheid 
en virtuele 
schouderklopjes
Dankzij onze ACA Ambassador Community  
zorgen we voor een interne verbondenheid 
tussen alle teamleden en teams.
Aan de hand van interne campagnes leer je 
elkaar beter kennen, deel je interessante 
nieuwtjes of kan je bedrijfsrelevante feedback 
geven aan de hand van campagnes. Een leuk 
nieuwtje om aan te kondigen? Deel het dan in 
onze community! 

Meedoen aan campagnes levert zelfs punten 
op, die je dan kan inruilen voor bonuspunten. 
Met deze bonuspunten erken je je collega’s 
snel en gemakkelijk aan de hand van virtuele 
schouderklopjes of kan je iets leuks kopen in 
onze Ambassador shop. #teamspirit 

“Waardering is 
fijn, zowel om 

te geven als te 
krijgen.”

- Hanne



Geen woorden maar daden
Onze ambities op vlak van duurzaamheid vertalen zich in de 
praktijk naar een diversiteit aan projecten, zoals:

ACA als duurzame 
organisatie
We willen niet alleen zorg dragen voor de maatschappij, 
de economie en onze omgeving, maar ook voor de 
talenten, ambities en (mentale & fysieke) gezondheid 
van onze teamleden. Daarom zetten wij ons in voor de 17 
internationale UN Sustainable Development Goals. 

• het jaarlijkse ACA 
‘Warmste Weekend’ 
met teamactiviteiten 
en donaties voor goede 
doelen

• ons charter voor 
Gelijkheid en Diversiteit 
met jaarlijkse 
sensibiliserende 
activiteiten

• het behalen van het Great 
Place to Work label van 
Vlerick in 2021

• deelname aan het 
VOKA (Sustainable 
Development) Charter

• onze podulaire 
organisatiestructuur

• groene mobiliteit en 
duurzaamheid (33% 
elektrisch in 2021 - 98% 
in 2025)

• actieve ondersteuning 
van interne en externe 
sporten

• het organiseren van 
initiatieven die de 
mentale en fysieke 
gezondheid van onze 
teamleden waarborgt

Benieuwd naar onze meest recente acties op vlak van duurzaamheid?         

    Lees hier meer

https://www.acagroup.be/nl/page/duurzaamheid/#meer
https://www.acagroup.be/nl/page/duurzaamheid/#meer


Profielen 
in de 
kijker!
Werken bij ACA Group 
is de start van jouw 
nieuwe avontuur. Samen 
ontwikkelen wij hoogstaande 
IT-oplossingen voor onze 
klanten en gaan we die “extra 
mile” voor klantsucces. Dit 
telkens met een gezonde 
portie fun on the job.

Je komt terecht in één 
groot team waarin een open 
cultuur, kennisdeling en het 
streven naar topkwaliteit 
centraal staan. Iedereen 
krijgt bij ons de kans om 
ideeën te delen en zichzelf 
verder te ontplooien 
in combinatie met een 
optimale work-life balance.

Start je nieuwe 
avontuur bij 

ACA Group
Wil jij graag deel uitmaken van ons team? Blader dan snel verder! 
Maar niet al onze openstaande vacatures staan in dit boekje, deze vind je 

terug op     onze website!

http://www.acagroup.be


vacature

Java Developer
jouw rol binnen ACA
Als Java Developer bij ACA schrijf je 
de juiste oplossingen op maat van 
onze klanten, aan de hand van de 
nieuwste technologieën. Je bouwt 
complexe systemen van absolute 
topkwaliteit die perfect integreren 
in de omgeving van de klant.

Hard skills
• relevante ervaring met Java/

JEE
• toepassen van OO principes en 

design patterns
• vaardige communicator in 

Nederlands en Engels
• bachelor- of masterdiploma in 

de Computerwetenschappen 
(bij voorkeur) 

wie zoeken wij?
Als Java developer kan jij deze kennis en vaardigheden 
voorleggen:

Je komt terecht in een hecht team 
van gedreven experts die hun 
kennis delen met jou door onder 
andere pair programming, brown 
bag sessies en special interest 
guilds. Samen met je team zorg je 
ervoor dat jij, je team én de klant 
terecht trots kunnen zijn op het 
resultaat.

Soft skills
• teamspeler
• analytische en kritische 

geest 
• innovatief en open voor 

verbetering
• oog, neus en oor voor 

kwaliteit

Heb je nog meer te bieden? Deze vaardigheden gelden als een bonus:
Angular, JavaScript, TypeScript Spring, Docker, Transparent Persistency, OSGi, 

Felix, Domain Driven Design, Continuous Integration, Extreme Programming,
Test Driven Development

Interesse? Klik hier!

https://www.acagroup.be/nl/jobs/java-developer
https://www.acagroup.be/nl/jobs/java-developer


vacature

Business Consultant
jouw rol binnen ACA
Als Business Consultant leer 
je grote of kleine teams beter 
samenwerken met behulp van de 
Atlassian tools. Om deze uitdaging 
tot een goed einde te brengen, 
ga je regelmatig de baan op voor 
consultancy opdrachten. Zo kom 
je in contact met onder andere het 
management van onze klanten en 
leer je de werking van hun bedrijf 
vanbinnen en vanbuiten kennen.

Hard skills
• bachelor- of masterdiploma  

(bij voorkeur)
• affiniteit met Agile, Safe, 

Prince II en/of ITIL
• Atlassian tools, of een 

vergelijkbaar product 
 
 
 

wie zoeken wij?
Als Business Consultant kan jij deze kennis en vaardigheden 
voorleggen:

Als Business Consultant bij ACA 
installeer je niet zomaar een 
product, maar is het belangrijker 
dat je de zakelijke uitdagingen van 
onze klanten oplost met behulp van 
de Atlassian tools. Verder kan je ook 
als Coach inspringen om klanten te 
ondersteunen bij de verandering in 
hun processen en tools.

Soft skills
• ‘can-do‘ mentaliteit en 

leergierig
• open en sociaal
• kwaliteit, respect, 

klantgerichtheid en 

teamwerk

Geen ervaring? Geen probleem!
Wij helpen je met het behalen van de nodige certificaten!

Interesse? Klik hier!

https://www.acagroup.be/nl/jobs/business-consultant-atlassian
https://www.acagroup.be/nl/jobs/business-consultant-atlassian


vacature

Analist
jouw rol binnen ACA
Als Analist bij ACA zal je samen met een gepassioneerd team van 
developers, architecten en salesmanagers geweldige softwareoplossingen 
aan onze klanten bezorgen. Je houdt de vinger aan de pols en anticipeert 
op mogelijke problemen als een echte teamcoach! 

In jouw rol  krijg je de volgende 
verantwoordelijkheden:

• Zakelijke analyses: Je begrijpt 
de huidige bedrijfsprocessen 
van onze klanten zoals 
geen ander en brengt deze 
zorgvuldig in kaart.

• Procesoptimalisatie: Je 
identificeert en begrijpt de 
noden van onze klant en zorgt 
voor de correcte afstemming 
tussen de gewenste 
functionaliteiten en de noden 
van de gebruikers.

Hard skills
• kennis van bedrijfsprocessen 

en bedrijfsanalyses 
• passie voor ICT- & software 

projecten
• Agile methodologie
• modelleringstechnieken zoals 

UML, BPMN, context diagrams, 
enz.

• User Story Mapping, Event 
Storming, …

• bachelor- of masterdiploma in 
de Computerwetenschappen 
(bij voorkeur) 

wie zoeken wij?

Soft skills
• teamplayer en een echte 

teamcoach
• analytische en kritische 

geest
• innovatie en creativiteit
• flexibel naar verplaatsingen 

toe 

Interesse? Klik hier!

https://www.acagroup.be/nl/jobs/analist
https://www.acagroup.be/nl/jobs/analist


We laten
onze collega’s
zelf aan het woord

 “ACA zorgt voor de perfecte 
balans tussen inspanning & 
ontspanning. Omringd door 
gemotiveerde mensen, allemaal 
met hetzelfde doel: het beste 
eindproduct afleveren en 200% 
inzetten op klanttevredenheid. 
Hierdoor ben ik trots op ACA als 
werkgever, omdat we gezien 
worden als betrouwbare en 
professionele partner. De 
bedrijfscultuur met Bonusly’s, 
team events, ACA-weekend en 
ons kantoor met kickertafel 
zorgen voor een goede band met 
collega’s en een fijne werksfeer.”

- Joren Vos, Mobile Developer

“Ik krijg de kans om mee te 
werken aan diverse uitdagende 
projecten. Zo kom ik in contact 
met interessante bedrijven, 
vergroot ik mijn scope en mijn 
netwerk. ACA heeft ook aandacht 
voor mijn work/life balans. Met 
twee kinderen is zo’n flexibiliteit 
niet weg te denken. Het is ook 
erg fijn dat de structuur plat 
is. Je kan eigenlijk altijd bij 
iedereen binnenlopen, en ze 

luisteren naar je vragen en je 
bezorgdheden. Of naar ideeën 
die je hebt om de business 
vlotter te laten lopen. Verder 
kent iedereen iedereen. Dat 
komt niet in het minst door de 
toffe groepsactiviteiten die 
er vanuit het bedrijf worden 
georganiseerd.” 

- Mylène Groenewegen,
 Project Manager



Vul het sollicitatie-
formulier in
Wij bekijken je CV, waarna een 
van onze recruiters contact 
met je opneemt. Om elkaar wat 
beter te leren kennen, bellen we 
even.

tip van shari:
Je moet geen zenuwen hebben 
voor deze leuke babbel!

Tijd voor een interview
Indien het telefoongesprek 
voor ons beiden een feel good 
moment is, nodigen we je uit 
voor een interview met een 
technische collega om je CV van 
dichterbij te bekijken.

tip van bregt:
Dit kan ook digitaal doorgaan als 
dit beter uitkomt voor je.

We doen je een aanbod
Als het interview goed verloopt 
voor beide partijen, doen we 
je een aanbod. We hopen je te 
mogen verwelkomen in ons 
team!

tip van kristof:
Oefen alvast je handtekening
een paar keer thuis.

Welkom bij ons team!
Hoera! Je bent nu officieel een 
ACA’er. Welkom in ons team, 
we kijken er naar uit om met je 
samen te werken. See you soon! 

tip van abdulkadir:
Vergeet zeker je koffiekoeken 
niet voor je nieuwe team ;)

Dit is ons 
sollicitatieproces 
in 4 stappen

aca collega

Van kandidaat naar collega: dit framework geeft je een idee 
van de verschillende stappen in ons sollicitatieproces.



Hasselt
Herkenrodesingel 8B 2.01
3500 Hasselt

Gent
Dublinstraat 31/010
9000 Gent

Interesse? 
Is er een vacature die je aanspreekt of wil je een 
spontane sollicitatie versturen? Stuur ons een 
e-mail en we nemen contact met je op! 

jobs@aca-it.be

mailto:jobs%40aca-it.be?subject=
https://www.linkedin.com/company/the-aca-group/
https://twitter.com/acagroup_be
https://www.facebook.com/ACAGROUP.BE
https://www.instagram.com/theacagroup/

