Wie zijn wij?
RAD is een Gentse retailer (met hoofdkantoor in Drongen) in de motorfietssector.
We zijn marktleider in de BENELUX wat betreft motorfietskledij, -helmen en –accessoires.
Wij hebben 8 winkels in België en 1 internationale webshop: www.rad.eu
Wij zoeken nieuwe collega’s:

C# developers (m/v/x) in Drongen
Functie:
Als IT'er bij RAD werk je nauw samen met de collega's uit de verschillende afdelingen.
In diverse situaties zoek je samen naar een manier om een bepaalde workflow te verbeteren en
eventueel te automatiseren via software, die jij dan zal implementeren.
Je kan uiteraard steeds terecht bij je 2 jonge mede IT-collega's, samen goed voor meer dan 25
jaar programmeerkennis en ervaring, om even te brainstormen over de beste methode om tot
een oplossing te komen.
95% van je takenpakket zal dus bestaan uit analyseren, uitdenken en programmeren van
software.
De resterende 5% zullen voornamelijk ingenomen worden door kleine hardware issues
te fixen bij collega's, zoals bijvoorbeeld even uitpluizen waarom een pc "traag" gaat, een
defecte printer opnieuw op de rails zetten, etc.

Profiel:








Je hebt idealiter 3 jaar ervaring als C# developer maar dat is geen absolute vereiste.
Starters zijn ook zeker welkom!
Je beschikt over en bachelor- of masterdiploma in informatica of gelijkwaardig door
ervaring.
Een positieve instelling en een open houding maken deel uit van je DNA en maken
van jou een echte teamspeler.
Object georiënteerd programmeren klinkt je bekend in de oren.
Je hebt kennis van gangbare internettechnologieën (HTML, XHTML, CSS, Javascript,
XML, etc.)
Je bent leergierig van nature en houdt van een uitdaging.
Je spreekt vlot Nederlands en Engels. Kennis van de Franse taal is een pluspunt.

Enkele keywords waarmee je gegarandeerd in contact zal komen:











C#
ASP.NET
MVC
WinForms
ReSharper
Android
OO programming
Design patterns
IIS
SQL Server

Wij bieden je:









Zeer goede verloning
Een bedrijfswagen
Flexibiliteit voor een gezond evenwicht tussen werk-privé
Een aangename werksfeer binnen een jong team.
Een uitdagende functie in een sterk technisch kader.
Een job waarin je goed begeleid wordt en waarin je continu kan bijleren.
Een leuke plek in een sterke groeiafdeling binnen onze firma.
Een uitdagende job zonder dat je hiervoor iedere morgen en avond uren in de file hoeft
te staan.

Geïnteresseerd?
Stuur je motivatie + bijhorende CV per mail t.a.v. De Meyer Sarah naar sarah@rad.eu
Je kan de vacature hier nog eens herlezen: https://www.rad.eu/nl/general/job/66
Ps: wij zoeken daarnaast ook mensen met ervaring.

