.NET Developer
Ben jij net afgestudeerd? Beschik je over een diploma Informatica? Heb je enige affiniteit met de
bouwsector en doet .NET jouw hart sneller slaan? Triple check?! Lees dan zeker verder want KPD
is nog op zoek naar gedreven Junior .NET Developers!
Wij zijn op zoek naar gedreven en enthousiaste Developers om samen met ons te werken aan de
ontwikkeling van een nieuwe softwaretool voor de Belgische bouwsector. Je zal samen met een
10-tal collega’s onze softwarepakketten ontwikkelen op basis van .NET (calculatie,
documentbeheer, inkoop, factuurgoedkeuring,…) en deze ook verder helpen uitbreiden. Op basis
van een technische analyse zorg je voor de nodige programmatie. Dit gebeurt in teamverband op
basis van de SCRUM methodologie. Wij dispatchen geen developers, dus je werkt steeds vanuit
ons kantoor in Halen, dagelijks in de file staan behoort zo definitief tot het verleden!

Wij zoeken .NET Developers die onderstaande kwaliteiten bezitten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je genoot een hogere opleiding in de informatica
Je hebt kennis van OO-ontwikkeling & design patterns
Kennis van ten minste één van de gangbare UI technologieën (WPF, Windows Forms)
Kennis van relationele databases is een pluspunt (Oracle, SQL Server)
Je hebt een groot analytisch vermogen, bent een gedreven team player met goede
communicatie skills en kan zelfstandig werken
Je bent flexibel, oplossingsgericht & hebt een positieve ingesteldheid
Je bent hulpvaardig en commercieel
Uitstekende kennis van Nederlands & Engels (je kan je plan trekken in het Frans

Aanbod
Bij KPD krijg je de kans mee te werken aan de continue uitbouw en vernieuwing van onze
softwarepakketten.
KPD biedt de zekerheid van een bedrijf met meer dan 30 jaar ervaring in de IT sector.
We bieden je een aantrekkelijk salaris plus tal van extralegale voordelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Firmawagen met tankkaart
Groepsverzekering
ADV-dagen
Vrije keuze van recuperatie feestdagen,
Sinterklaasgeschenk voor elke kind <12j.
Geboortegeschenk
Kerstbonus
Gratis fruit
Frisdrank, koffie & thee
Jaarlijkse teambuilding

De werknemers zijn de belangrijkste asset van KPD Services, continue bijscholing wordt daarom
voorzien via zowel interne als externe opleidingen!
Spreekt deze vacature jou aan?! Surf dan als de bliksem naar https://kpd.recruitee.com/o/netdevelopers en solliciteer online!

