Gedreven .NET Developers
Kontich (M/V)

Ons bedrijf
3P is een jonge middelgrote onderneming met vestigingen in Antwerpen, Kontich en Rijsel
(Fr), en actief in softwareontwikkeling voor overheidsinstellingen. Onze kernactiviteit is
procurement software voor de overheid, waarin we met voorsprong marktleider zijn in
België en in volle groei in Frankrijk. 3P heeft een jarenlange traditie om kwalitatieve
software te leveren tegen aantrekkelijke prijzen en een uitstekende service te bieden aan
onze veeleisende klanten. Onze bedrijfscultuur is jong en ambitieus, en wij werven steeds
alleen de meest talentrijke profielen aan teneinde te kunnen voldoen aan de hoge
verwachtingen van onze 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.
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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.
3P heeft een traditie van uitsluitend de meest talentvolle mensen aan te trekken om een
onberispelijke service te geven aan haar veeleisende klanten. In ruil biedt 3P jou een
boeiende job met veel vrijheid, een vast contract van onbepaalde duur, een interessante
verloning boven marktgemiddelde inclusief bedrijfswagen (BMW 3-reeks, full option),
iPhone, groepsverzekering, pensioenplan, maaltijdcheques, bedrijfsfitness, talrijke
teambuildings,...

Geïnteresseerd?
Ben je bereid om deze boeiende uitdaging aan te gaan, mail dan vandaag nog je uitgebreid
curriculum vitae met recente foto en motivatie naar jobs@3P.eu t.a.v. mevrouw Sabrina
Farruggia. Vermeld ook expliciet je salarisverwachtingen. Alle kandidaturen worden met de
grootste discretie behandeld. Voor meer informatie, consulteer www.3P.eu.
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