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.NET Developer
Description
Wil jij als .NET Developer werken aan state of the art Azure software development
projecten? Word jij ook enthousiast van het maken van API-koppelingen? En
beschik je daarnaast ook over front-end development skills? Dan zijn wij wellicht op
zoek naar jou!

Hiring organization
Magnify-People

Employment Type
Full-time

Beginning of employment
asap

Responsibilities
Wie ben jij?

Duration of employment
onbepaalde tijd

Als developer beschik je over de skills om zelfstandig verder te bouwen aan
bestaande producten. Daarnaast vind je het leuk om mee te denken/adviseren
bij architectuurkeuzes die continu worden gemaakt met integratie van nieuwe
systemen of beschikbaar stellen van nieuwe features. In je rol beschik je over
voldoende overtuigingskracht om het team mee te nemen in je visie.

Industry

Graag maken we aan de hand van een persoonlijk gesprek verder kennis en geven
we je graag een demo van het Intercept Portal waarin jij straks een belangrijke
bijdrage gaat leveren in de verdere doorontwikkeling.

Working Hours

Hoe ziet jouw dag eruit?
Wij hebben een eigen Automated Cloud Management Platform ontwikkeld – de
Intercept Portal. Het door ontwikkelen van de Intercept Portal zal een groot
onderdeel vormen van je dagelijkse werkzaamheden. Wij zoeken namelijk
een gepassioneerd .NET ontwikkelaar die het leuk vindt om samen met een team
van collega’s te bouwen aan de doorontwikkeling van het Intercept Portal. Je hebt
iedere dag een stand-up met het team waarin de voortgang van de wekelijkse sprint
wordt besproken. Vanuit jouw rol ben je hoofdzakelijk bezig met de ontwikkeling
van nieuwe features die je via Azure DevOps deployed binnen de Microsoft Azure
Cloud. Je vindt het daarnaast leuk om technische klantvragen die betrekking
hebben op de Intercept Portal zelfstandig op te volgen.

IT

Job Location
Remote work from: Netherlands

40

Base Salary
€ 3500 - € 5000

Date posted
June 14, 2021

Valid through
31.10.2021

Qualifications
Wie zoeken wij:
Je hebt HBO werk- en denkniveau;
Je hebt aantoonbare werkervaring met de volgende methodes en
technieken: .NET Core, Entity Framework (Core), JavaScript, C#, Unit
Testing, SQL, Object georiënteerd programmeren, GIT;
Bij voorkeur ervaring in het ontwikkelen van applicaties binnen de Microsoft
Azure Cloud;
Je bent klantgericht, gedisciplineerd, nauwkeurig, proactief en beschikt over
voldoende overtuigingskracht;
Je hebt het vermogen om analytisch een uitdaging te benaderen;
Je hebt een enthousiaste én integere persoonlijkheid;
Je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend;
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Je hebt een goede beheersing van de Nederlands en Engelse taal in woord en
geschrift.

Job Benefits
Wat bieden wij jou?
Een rol binnen een enthousiaste jonge organisatie waar een Can Do!
Mentaliteit wordt omarmd;
Regelmatig leuke Teams meetings in het Intercept Café en als de situatie
het toelaat ook leuke events en uitjes;
Eigen initiatief wordt erg gewaardeerd en daar krijg je dan ook de ruimte
voor;
Uiteraard een Surface Pro of Surface Laptop en een Iphone;
Uitstekende arbeidsvoorwaarden en een moderne opvatting qua
werkethiek.
Intercept hanteert het ‘drink your own champagne’ principe. We gebruiken wat we
adviseren en adviseren wat we gebruiken en vinden dit ook belangrijk. Is dit wat
voor jou? Solliciteer dan direct en stuur je CV met motivatie

Contacts
Laat je gegevens bij ons achter, onze werkwijze is als volgt:
Binnen 24 uur een reactie
Telefonische kennismaking
Kennismaking face-to-face
Contact ons via:
Gerard Kock 0630017076 gerard@magnify-people.nl
Toby Hassefras 0634242514 toby@magnify-people.nl
Stephan Bosman 0629470997 stephan@magnify-people.nl
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