Gedreven .NET Developer bij 3P
Voor ons kantoor te Kontich
Ons bedrijf
3P is een succesvol jong bedrijf, met een jonge en ambitieuze cultuur, dat
software ontwikkelt voor overheidsinstellingen. We zijn met voorsprong
Belgisch marktleider op het gebied van software voor het beheer van
overheidsopdrachten en facilitymanagement.
3P heeft een traditie van uitsluitend de meest talentvolle mensen aan te
trekken om een onberispelijke service te geven aan haar veeleisende
klanten.
Functieomschrijving
Als .Net developer zal je in ons scrum team meewerken aan de uitbreiding
en internationalisering van onze softwarepakketten.
Je belangrijkste taken zijn:
• Internationalisering van onze software
• Ontwikkelen van nieuwe (web-)modules in de laatste nieuwe
technologieën.
• Uitbreiding van de bestaande pakketten. Wij krijgen van onze klanten
op dagelijkse basis suggesties tot uitbreiding of verbetering.
Profiel
• Je hebt een goede kennis van Visual Studio .Net en C#. Kennis van
Winforms en DevExpress is een pluspunt.
• Je hebt ervaring met het ontwikkelen van front-end webapplicaties.
Kennis van front-end technologieën zoals Angular JS is een pluspunt.
• Kennis van het Microsoft Entity Framework of andere object mappers.
• Kennis SQL Server, Postgres en Azure storage zijn pluspunten.
• Je hebt minimaal een bachelor in een IT richting behaald.
• Je bent sociaal in de omgang en je legt de lat steeds hoog voor jezelf.
• Je bent georganiseerd en stressbestendig, je beschikt over een
verantwoordelijkheidsgevoel en je kan snel overschakelen van de ene
naar de andere taak.

Aanbod
Je komt terecht in een ambitieus groeibedrijf met een jonge bedrijfscultuur
en aangename werkomgeving, in een heel leuk, talentvol en gemotiveerd
team waar goede samenwerking centraal staat.
3P biedt jou :
• Een boeiende job met veel vrijheid
• Een vast contract van onbepaalde duur
• Interessante verloning boven marktgemiddelde
• Bedrijfswagen (BMW 3-reeks, full option)
• Groepsverzekering
• iPhone en krachtige laptop
• Maaltijdcheques
• 30 dagen vakantie
• Uitgebreide bedrijfsfitness, tafelvoetbal, talrijke
teambuildingactiviteiten, …
Geïnteresseerd?
Ben jij ambitieus en ben je bereid om deze boeiende uitdaging aan te gaan?
Solliciteer dan nu!
Mail vandaag nog je uitgebreid curriculum vitae met recente foto en
motivatie naar jobs@3p.eu t.a.v. mevrouw Michèle Van Meir. Vermeld ook
expliciet je salarisverwachtingen. Alle kandidaturen worden met de
grootste discretie behandeld. Voor meer informatie, consulteer www.3P.eu.

