VA C AT U R E
F U L L STAC K . N ET D EVE L O P E R
De wereld van morgen? Geconnecteerd, smart, Industry 4.0 en nog veel meer.
Als software ontwikkelaar kom je terecht in een enthousiast team dat bestaat uit mensen die met veel passie en
steeds professioneel tewerk gaan. Je bent een belangrijke schakel in de ontwikkeling van onze IOT-oplossingen.
Ben jij graag bezig met het complete plaatje en heb je interesse om op de hoogte te blijven van de nieuwste
software technologieën? Dan is dit de geknipte job voor jou.
Ben je nog geen expert op elk gebied? Geen probleem, je kan steeds op ons ervaren team rekenen.
Daarnaast krijg je de ruimte om deze competenties verder uit te werken.

VOORNAAMSTE TAKEN
• Je neemt deel aan de brainstorm en research fase.
• Je werkt samen met product management en product
engineering aan de optimalisatie en afwerking van
het product.

PROFIEL

• Je helpt mee aan de technische analyse.
• Je programmeert de nieuwe software componenten.
• Je verzorgt de technische documentatie.

VAARDIGHEDEN
• Bachelor of Master in ICT met 1 of 2 jaar ervaring.
• Je beschikt over een analytische geest.
• Je werkt gestructureerd, nauwgezet,
kan prioriteiten stellen en gaat pragmatisch te werk.
• Je werkt graag in teamverband.
• Je werkt graag met nieuwe technologieën
en bent altijd bereid om bij te leren.

• C#, ASP.NET core en Entity Framework
• Javascript, Typescript & Angular
• Azure PaaS / DevOps services
• Docker
• Visual Studio 2019

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN
• Een uitdagende job in een groeiende, familiale onderneming met kans om jezelf verder te ontwikkelen.
• Een positieve en aangename werksfeer in een team van gespecialiseerde en gedreven mensen met
aandacht voor een gezonde work-life balance.
• Contract van onbepaalde duur.
• Groepsverzekering, maaltijdcheques & ECO cheques
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Meer info?
T. 09 340 54 70

Hoe solliciteren:
Stuur je CV + motivatiebrief naar david.maelfait@alphatronics.be
Online:
www.alphatronics.be/vacatures

