Vacature Software Engineer – Andes

Bedrijfsomschrijving
Andes is specialist op het gebied van Geografische data, Routeplanning en Travel Information
Services. Andes ontwikkelt producten en diensten voor professionele en publieke toepassingen
binnen de sectoren Overheid, Verkeer en vervoer, Transport & Logistiek, Telecom, Zakelijke
dienstverlening en Openbare orde en veiligheid. Door continu te werken aan innovatie kunnen ze
toegevoegde waarde leveren op het gebied van efficiency, milieu en duurzaamheid.

Cultuuromschrijving
Andes heeft een informele cultuur waarin korte lijnen, openheid en professionaliteit ( innovatie ) de
boventoon voeren. Ze werken in een informeel en hecht team waarvan veel sprake is van
kennisdeling.

Functieomschrijving
Personato is voor Andes BV in Eindhoven op zoek naar een Software Engineer .NET. Binnen deze
vacature ga jij samen met collega's werken aan bijvoorbeeld applicaties die door gemeentes, politie
of brandweer gebruikt worden bij o.a. wegwerkzaamheden.
Het unieke is dat alle werkzaamheden digitaal aangemeld, afgestemd en afgehandeld worden via één
geïntegreerd LTC platform. Jij gaat succesvol zijn in deze rol als jij verder kijkt dan alleen de code,
bovenal vind jij het interessant om in een complexe omgeving met verschillende developers te
ontwikkelen in C#.NET.
Boven alles werk je aan kwalitatief hoogstaande producten waarbij database ontwikkeling ook een
onderdeel van de functie is.

Functie eisen
Om voor deze vacature in aanmerking te komen, voldoe je aan de volgende eisen:
-

Afgeronde HBO opleiding met een flink ICT component;
Je hebt ervaring opgedaan met C# de laatste jaren, dit mag ook hobbymatig of via een stage
zijn geweest;
Je hebt (basis)kennis van o.a. SQL Databases, SOAP Webservices, OOP, ASP.NET, Javascript,
XML, HTML;
Kennis van UX/UI is een pré;
Eigenschappen als persoon: gedreven, teamspeler, initiatief, analytisch, zelfstanding;
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, Duits is een pré.

Arbeidsvoorwaarden
Naast het feit dat jij bij Andes in een jong, informeel en hecht team komt te werken, bieden zij voor
deze vacature een goed salaris.
Secundair biedt Andes onder andere:
•
•
•
•
•
•

25 vakantiedagen;
Collectieve ziektekostenverzekering;
Goede pensioenregeling;
Mogelijkheid om vakantiedagen bij te kopen;
Reiskostenvergoeding;
Opleidings- en doorgroeimogelijkheden.

Zie je jezelf terug in deze tekst, reageer dan nu!
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