eMenKa .NET .JS .TS consultancy

Vacature .NET developer Gent
eMenKa NV
eMenKa NV, opgericht in 2007, is een pragmatisch jong software bedrijf met focus op .NET
consultancy in de regio. eMenKa staat voor M en K, Mankracht en Kennis.
Voor mooie projecten moeten onze .NET consultants geen grote verplaatsingen doen, we werken
sterk regionaal. Work-life balance is heel belangrijk bij ons.

Profiel
We zoeken .NET talent met de mindset van een clean coder:
•

Objectieve, pragmatische teamspelers die leesbare en onderhoudbare code schrijven.

•

.NET software engineers die het beste uit de software community weten te halen. Het is niet
langer Microsoft alleen. Het is Microsoft (.NET) met Facebook (ReactJS), met Google
(Angular),...

Verwachtingen
•

Commercieel ingestelde IT-ers.

•

Het is de bedoeling dat u meegroeit met eMenKa en eMenKa met u.

•

Wij zijn zeer flexibel ingesteld en hopen van u hetzelfde.

•

Minimaal 3 jaar ervaring in .NET 4.x

•

Grondige kennis van OO, C#, EF en SQL Server is een must.

•

Bijkomende ervaring met MVC, WebAPI, JS frameworks,Typescript, Azure, XAML en TFS
vormen zeker een pluspunt.

•

Ervaring met Scrum/Agile werken.

•

U specialiseert zich naar web, win en/of mobile naargelang uw kennis en interesses.

•

Talenkennis: Nederlands (Zeer goed), Engels (goed)

•

Dient in het bezit te zijn van rijbewijs type B en minimaal diploma Bachelor Toegepaste
Informatica.

Aanbod
•

Een voltijds contract van onbepaalde duur.

•

Een gevarieerde job met verantwoordelijkheid en doorgroeimogelijkheden.

•

Opleidingen of cursussen worden gestimuleerd om up-to-date te blijven in
de nieuwste .NET / .JS / .TS technieken.

•

Een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen, inclusief een bedrijfswagen
met tankkaart.

•

Je zal deel uitmaken van een bedrijf met vlakke structuur en zeer veel mogelijkheden.

•

Grote verscheidenheid in opdrachten (sectoren, bedrijfsomvang, technologie, methodieken).
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