
Innovatief Gents softwarebedrijf zoekt  
60 nieuwe medewerkers om groei te versnellen

PRESS RELEASE

Gent, 2 maart 2020 – Itineris, een Gents bedrijf dat 
een innovatieve software ontwikkelt voor water-, gas- 
en elektriciteitsbedrijven, zoekt dit jaar 60 nieuwe 
medewerkers. Dit past binnen de groeistrategie van 
het bedrijf, dat zijn internationale ambities verder 
wil waarmaken. Itineris haalde verschillende nieuwe 
contracten binnen, en staat nu voor de grootste groeispurt 
sinds zijn start in 2003.

Itineris, opgericht door Edgard Vermeersch, groeide de 
voorbije jaren in een recordtempo tot een toonaangevend 
softwarebedrijf in de nutssector en telt vandaag zo’n 380 
medewerkers in België en de US. Het bedrijf ontwikkelt 
een flexibel softwarepakket (UMAX) dat water-, gas- en 
elektriciteitsbedrijven helpt om hun front- en backoffice 
processen flexibel te automatiseren. 

Daarnaast past het bedrijf allerhande innovatieve 
technologieën toe die haar klanten toelaten succesvol in te 
spelen op de vele uitdagingen in de energiesector en flexibel 
om te gaan met de energietransitie – denk maar aan het 
sneller opsporen van waterlekken of het efficiënter beheren 
van energie.

Itineris gooit daarmee internationaal hoge ogen: in april 
vorig jaar haalde het nog een grote deal binnen in de US. Daar 
zorgt het onder meer voor de automatisering van de volledige 
back & front office van het waterbedrijf van New York City , 
dat daarmee 15 klanten bedient. Recent werd een nog groter 
contract afgesloten met 1 van de grootste nutsmaatschappijen 
in de UK. Daarnaast is Itineris ook actief in Nederland, 
Frankrijk & IJsland.

Itineris is nu op zoek naar 60 nieuwe medewerkers, zowel 
Young Graduates als Senior profielen, om een groeiend 
aantal nutsbedrijven, zowel nationaal als internationaal, te 
begeleiden in de digitale transformatie. 

“Het is onze ambitie om met onze software dé referentie te 
worden in de sector van de nutsbedrijven. Onze toekomst ziet er 
alvast veelbelovend uit. In dit tijdperk van digitale transformatie 
krijgen wij steeds meer vragen van bedrijven – zowel nationaal 
als internationaal - die met ons in zee willen gaan. We kijken er 
dan ook naar uit om ons team te versterken met getalenteerde 
starters & experten die mee willen schrijven aan ons 
toekomstverhaal.” 
Edgard Vermeersch, Oprichter & CEO 

Op donderdag 5 maart zet het bedrijf zijn deuren open voor 
Young Graduates. Zij kunnen er – in een ongedwongen sfeer 
– kennis maken met het bedrijf. Tijdens speeddates met de 
medewerkers leren ze er de manier van werken beter kennen, 
en ontdekken ze wat het betekent om als functioneel of 
technisch consultant aan de slag te gaan bij Itineris.

Meer info: https://www.itinerisjobs.com/meet-and-greet/



Over Itineris

Itineris ontwikkelt en implementeert technologieën 
voor nutsbedrijven (water, gas en elektriciteit). Hun 
softwarepakket, UMAX, dat gebouwd is op het Microsoft-
platform en ondertussen volledig beschikbaar is in de 
cloud, dekt de volledige keten - van “meter to cash”: het 
verwerkt meterstanden en zorgt er onder meer voor dat de 
eindafrekening correct gebeurt. 

Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Sint-
Denijs-Westrem (België) en het bedrijf heeft ook 
kantoren in Noord-Amerika. Itineris telt op vandaag 380 
medewerkers in België en de US.

Voor meer info, surf naar www.itineris.net  
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