Vacature | Software Developer M/V | Vlissingen
Jij hebt een passie voor software? Wil jij werkzaam zijn binnen een logistiek bedrijf?
Ben jij daarnaast analytisch, initiatiefrijk, accuraat en communicatief vaardig? Dan
zoeken wij jou!
Wij van Verbrugge Terminals zijn op zoek naar een software developer ter versterking van
ons ICT team. De vacature is een blijvende functie met uitzicht op een vaste baan.
Als software developer ga jij een belangrijk aandeel leveren in de digitale transformatie van
Verbrugge Terminals. De focus van jouw werkzaamheden zal liggen op de ontwikkeling van
nieuwe software oplossingen. Vervolgens de software oplossingen bespreken en doorlopen
met de desbetreffende afdeling. Daarnaast lever jij een bijdrage in de borging van kwaliteit
en efficiëntie van software binnen Verbrugge Terminals.

Wie zoeken wij?
- Jij hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.
- Jij hebt aantoonbaar werkervaring in een SCRUM team
- Jij hebt ervaring in een low code omgeving is een pré.
- Jij hebt ruime kennis van Microsoft Programming (C# / .NET).
- Jij hebt kennis van Agile en SCRUM filosofie.
- Jij hebt kennis van de OTAP ontwikkelstraat.
- Jij hebt kennis van MS SQL. Kennis van SSIS is een pré.
- Jij levert werk af om trots op te zijn.
- Jij hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en
geschrift.
- Jij hebt een rijbewijs B en eigen vervoer.
Wat hebben wij te bieden?
- Een baan met een vaste aanstelling in de toekomst bij een wederzijdse klik!
- Een baan met een hoge vorm van zelfstandigheid.
- Een werkomgeving waar geen dag hetzelfde is, met uitdagende situaties.
- Een goede werksfeer, waarbij waardering en persoonlijk contact van groot belang is.
- Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden bieden wij ook goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Procedure
Spreekt de functie van software developer jou meteen aan? Of heb jij nog vragen? Reageer
dan direct! Graag gaan wij persoonlijk met jou het gesprek aan, om alle mogelijkheden te
bespreken. Is er een wederzijdse klik? Wellicht kan jij dan direct starten!
Contact: Ricardo Lenos via ricardo.lenos@verbrugge.nl of bel 0622119466.

