ALTEN IT – Digital Enterprise
.NET Software Engineer
Type functie: Fulltime
De functie
Ligt jouw passie bij innovatieve, technische IT systemen en vind je het leuk om complexe uitdagingen
aan te gaan met de nieuwste technieken? Ontwikkel jij graag passende oplossingen voor backend-,
frontend- en integratievraagstukken op basis van Microsoft-technologie en wil je de ervaring die je
hierin hebt verder ontwikkelen? Dan past de functie van .NET Software Engineer goed bij jou. In deze
functie kun je vanuit Digital Enterprise Consulting and Engineering aan de slag binnen verschillende
werkgebieden en omgevingen. Voor jou de ideale mogelijkheid om jouw (technische) kennis in te
zetten en uit te breiden.
Jouw profiel
• Afgeronde IT-gerelateerde opleiding op HBO of WO niveau
• Twee tot vijf jaar ervaring als software engineer
• Oplossingen bedenken vanuit de eindgebruiker
• Bekend met het Microsoft-platform en software-ontwikkelervaring met C#, ASP.NET, .NET
Framework
• Affiniteit of ervaring met frontend-ontwikkeling in MVC, HTML, CSS, AngularJS, JavaScript,
jQuery
• Ervaring met Agile/Scrum en/of DevOps
• Kennis van cloud-oplossingen en Azure is een pré
• Kennis van Microsoft SQL is een pré
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden
• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk
Persoonlijkheid
Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden en vindt het interessant om
technische uitdagingen aan te gaan. Naast complexiteit in vraagstukken ga je voor eenvoud in je
oplossingen. Het werk van eindgebruikers zo makkelijk mogelijk te maken en aansluiting te houden
met waarom zij jouw oplossing gebruiken, is jouw uitdaging. Binnen uiteenlopende projecten maakt
jouw vakmanschap het verschil. Daarnaast ben je proactief ingesteld en werk je graag in
teamverband.
ALTEN biedt
Naast uitdagende en afwisselende opdrachten, bieden wij een stabiele organisatie waar persoonlijkeen vakinhoudelijke groei gestimuleerd wordt. Je krijgt bij ons een vast dienstverband met
uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals:
• Een goed salaris
• Een mooi pakket secundaire arbeidsvoorwaarden
• Veel kansen om je zowel persoonlijk als vakinhoudelijk te ontwikkelen
• Een succesvolle, internationale onderneming, met daarin veel uitdagingen

•

Extra’s zoals een leaseauto of mobiliteitsvergoeding, een laptop en een bonusregeling

ALTEN
Alten IT maakt onderdeel uit van Alten Nederland en is gespecialiseerd in softwaretesten, BI en
digitale transformatie consultancy in verschillende branches. Ons doel is om herkend en erkend te
worden als één van de beste spelers op dit gebied. We willen vooral groeien met vakinhoudelijke,
enthousiaste en professionele collega’s die hier een constructieve bijdrage aan willen leveren.
Onze klanten bevinden zich in de top 100 van Nederland. De klantenkring varieert van
telecomproviders, overheden, energiemaatschappijen, financiële instellingen en industriële
ondernemingen tot zakelijke dienstverleners. De samenwerking met onze klanten kenmerkt zich
door pro-activiteit, gelijkwaardigheid, wederzijds respect en succes!
Alten biedt volop uitdaging, solliciteer daarom nu om ons team te versterken!
Informatie
Ben je geïnteresseerd? Of heb je aanvullende vragen? Dan kun je contact opnemen met Judith
Engberts via sollicitatie@alten.nl of telefoonnummer 06 53 67 66 46.

