Junior .NET Developer
Het bedrijf
Vanuit een zorg voor continuïteit en duurzame groei bij de klant, biedt Orbid op een flexibele manier
versterking van kennis en aanvulling van capaciteit door een geïntegreerde no-nonsense aanpak in 3
ondersteunende domeinen: Strategy & Operations, HR en IT Solutions. Ter uitbreiding van ons team IT
solutions zijn we op zoek naar een junior .NET developer.
Tim is aan de slag bij Orbid als Junior .NET Developer. Zijn medewerkersgetuigenis lees je hier.

Junior .NET Developer : de functie
•
•
•

Als .NET Developer werk je mee in maatwerkprojecten voor onze klanten. Het gaat zowel om
totaalprojecten als conversie van bestaande applicaties en integratie in bestaande systemen.
Je treedt op als aanspreekpunt voor onze klanten en denkt met hen mee in de organisatie van hun
applicaties. Je biedt technische ondersteuning in commerciële contacten.
Op termijn sta je als projectleider bij onze klanten autonoom in voor het totaalproject: vanaf het eerste
gesprek, de technische vertaling van de wensen tot en met de implementatie en opleiding van de
gebruikers.

Junior .NET Developer : het profiel
•

•

•
•

Je hebt een hogere opleiding in een informatica-technische richting of bent gelijkwaardig door ervaring. Je
hebt ervaring met .NET (C#, ASP.NET, WPF, MVC,SQL server of gelijkwaardig) en bent MCSD
gecertificeerd, of bent bereid om dit versneld te behalen.
Je bent autonoom, staat stevig in je schoenen en beschikt over goede sociale en communicatieve
vaardigheden om in een technisch gevarieerde en moeilijke omgeving je mannetje te staan bij onze
klanten.
Je bent flexibel en houdt van een zeer afwisselend takenpakket.
Je bent bereid om je continu bij te scholen in de betreffende materie en om jouw kennis en ervaring over te
brengen naar jouw collega's.

Grow with us
100 experten van Orbid gaan elke dag met veel drive aan de slag om organisaties future proof te maken.
Door hen te ondersteunen op het vlak van technologie, mensen en organisatie.
Bij Orbid vinden we het belangrijk dat je groeit in je job én als persoon. We doen er alles aan zodat jij je
thuis voelt bij ons. Elke Orbid-medewerker staat achter het vierletterwoord ‘GROW’: Goesting,
Resultaatgericht, Open & Eerlijk en Werken in team. Deze waarden zijn de kern van onze bedrijfscultuur.
We werken op een open en constructieve manier samen met collega’s en klanten, en geven alle kansen aan
initiatieven van medewerkers. Samen met jouw carrièrecoach halen we het maximale eruit om samen te
groeien.
In ruil voor de verantwoordelijkheid die je opneemt, kan je rekenen op onze waardering en een sterk
verloningspakket (bedrijfswagen, smartphone, laptop en internetabonnement, maaltijdcheques en
verzekeringen, collectieve loonbonus volgens prestaties, 32 verlof- en ADV dagen). Er zijn tal van
momenten om bij te praten met collega’s, van Orbid teammeetings tot een gezellige drink in onze bar op
vrijdag.
Meer weten over het werken bij Orbid? Surf snel naar werken bij Orbid

Locatie

Merelbeke

