Junior .NET Engineer (m/v)
Functiegroep:
ICT en Telecom
Branche:
Automatisering, Meet- en Regeltechniek
Locatie:
Regio Antwerpen
Opleiding:
Master of Science IWT (ing)
Vacature ID:
#1488
Voor onze klant, actief in de industriële automatisatie zijn we op zoek naar
getalenteerde .NET ontwikkelaars.
Ben je een .NET ontwikkelaar met een passie voor hoogtechnologische
ontwikkelingen? Snak je naar een omgeving waar technologie en innovatie
belangrijke pijlers zijn? En bovenal is teamwork en het uitwisselen van kennis
met je collega-developers iets wat in jou zit? Dan is de kans groot dat jij de
persoon bent die we zoeken!

De functie / La fonction / The vacancy
Je werkt mee aan de ontwikkeling van het besturingsplatform voor de
gebruikers van automatisatie-oplossingen.
Je draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe applicaties, gebruik
makende van het .NET framework.
Je maakt deel uit van de stapsgewijze optimalisatie van de bestaande
software.
Je ontwikkelt, test en documenteert de applicaties. Van aanvang tot
oplevering van het project zijn er altijd uitdagingen om samen met je
collega’s je skills te tonen en je kennis verder te ontwikkelen.
Je onderhoudt en breidt bestaande applicaties uit.
Doorheen de verschillende projecten werk je met bestaande
architectuur, maar daarnaast leer je ook nieuwe technologieën
integreren.

Het profiel / Profil souhaité / Profile
Je hebt bij voorkeur een Bachelor/Master diploma in een technische
richting, of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt een praktische kennis van C# (3.5 en/of 4.0) .NET, SQL server,
Visual Studio, …

Kennis van C++ en/of WPF, WCP, EF, ASP.NET en Scrum zijn een
pluspunt.
Je bent analytisch sterk en denkt oplossingsgericht.
Je bent gepassioneerd in wat je doet.
Je bent communicatief sterk en bent een echte teamspeler, je staat
open om je kennis te delen met collega’s en omgekeerd.
Je bent vlot in het Nederlands en Engels.
Je bent bereid om aan buitenlandse projecten mee te werken.

Het aanbod / Notre offre / What we offer
Een functie bij een stabiel bedrijf waar er ruimte is voor initiatief en
ideeën.
Je komt terecht in een open cultuur met collega’s die er op gebrand zijn
hun kennis met je te delen en zelf ook bij te leren.
Er wordt gekeken naar je persoonlijk traject, on the job training en
cursussen dragen toe aan je verdere groei.
Je krijgt de mogelijkheden je horizon te verbreden, zowel horizontaal
als verticaal.
Een interessant salarispakket.

To apply: please send your CV file mentioning reference 1488 at
info@phd-jobs.net Tel.: +44 20 8144 2822
Contact person: Vitaly Pryadka
Web: http://www.phd-jobs.net

