Bouw mee aan hét onlineplatform in de cloud van morgen … in Oostende!

Webdeveloper (m/v)
Dit lezen kan je toekomst drastisch veranderen …
•
•
•

Wil je deel uitmaken van een team achter een uniek online platform in de cloud met
een ontwikkelingscentrum in België, Oostende?
Wil je mee de sleutel tot succes zijn van dit meest innovatieve Dealer Management
Systeem in de wereld?
Lust je op vrijdagmiddag wel eens pizza of een frietje met een pils?

3 keer ja? Dan hebben we misschien een match.
Transport Care NV ontwikkelt WACSonline, dat is een uniek online platform in de cloud voor
werkplaats- en vlootbeheer in de transport en automobiel sector. In het kader van onze
uitbreiding zoeken wij een medewerker om de applicatie WACSonline mee verder te
ontwikkelen.
Als een gepassioneerde Webdeveloper hoef je niet naar de Verenigde Staten te verhuizen,
we brengen de VS naar Oostende!
Maak kennis met ons product en team op www.wacsonline.com en ons YouTube Channel.
Bij Transport Care combineer je:
o Passie en flexibiliteit.
o Uitdaging en collegialiteit.
o En … je krijgt een zeer interessant salarispakket.
o Samenwerken met de beste lokale collega’s in ICT en leven in een wereld van sympathieke
en open geesten.
Wat zit er voor jou in?
Werken bij Transport Care betekent dat je in een team werkt met ervaren en
gepassioneerde experts in hun respectievelijke domeinen. We bieden een hightech speeltuin
met afwisselende taakverdeling: van het ontwikkelen in C# MVC-omgeving tot databank
interventies in MS-SQL. Als webdeveloper rapporteer je aan de hoofdarchitect.
Transport Care bespaart geen energie en tijd om jou en jouw kennis naar het volgende
niveau te brengen. We voltooien het pakket met on-the-job coaching.

In ruil daarvoor verwachten we 100% betrokkenheid bij jouw werk, waarin je proactief duikt
in de geheimen van onze technologie.
Trouwens, onze openingstijden (38u) zijn flexibel. Je hebt de vrijheid om jouw eigen werkdag
te plannen.
Je (mogelijke) carrière bij Transport Care?
WACSonline is hét coming Dealer Management Systeem in de wereld. We zijn cloud,
webbased en hebben een uniek prijssysteem. Dit betekent dat er onmetelijk veel
groeimarge is, of zoals ze dan zeggen: “The sky is the limit”. Iedereen die zich engageert in
ons team, krijgt hiervoor de juiste appreciatie en mooie toekomstperspectieven. Je groeit
mee met ons product.
Skillset:
o Professioneel Bachelor Informatica of gelijkwaardig door ervaring
o Goede kennis van
•
•
•

C# in MVC-omgeving
Javascript
MS-SQL

o Zowel team-player als zelfstandig kunnen werken
o Analytische & oplossingsgerichte denker

Plaats tewerkstelling : TRANSPORT CARE , 8400 OOSTENDE
Bij interesse : mail jeroen@wacs.online of bel 059/56.18.21

