Gedreven Senior Webdeveloper (M/V)
Kontich

Ons bedrijf
3P is een jong en succesvol softwarebedrijf met vestigingen in Antwerpen, Kontich en Rijsel
(Fr). Onze specialiteit is software voor procurement en facilitair beheer voor de publieke
sector. Dankzij onze strategie om zeer kwalitatieve software en een uitstekende
klantenservice te leveren tegen aantrekkelijke prijzen is 3P met voorsprong marktleider in
België en in volle groei in Frankrijk. Om te kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen van
onze klanten, werven we enkel de meest talentrijke profielen aan.
Functieomschrijving
Als Senior Webdeveloper heb je een centrale rol in de groei van 3P dankzij de ontwikkeling
van klantgedreven oplossingen. Je komt hiervoor terecht in ons gedreven scrum team dat
instaat voor de ontwikkeling van nieuwe tools en uitbreiding van bestaande pakketten.
▪

Je ontwikkelt volledig nieuwe webmodules in de laatste nieuwe technologieën.

▪

Je zorgt ook voor de continue verbetering van de bestaande pakketten, dankzij de
implementatie van klantenfeedback en suggesties tot uitbreiding of verbetering.

▪

Je werkt per project nauw samen met een functioneel analist. Door jouw sterk
functioneel inzicht ben je zelf ook helemaal mee met de complexe business
processen in de software.

▪

Je werkt per project individueel of in een klein team van developers met grote
autonomie.

▪

Je draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de technische analyse en de raming van
je ontwikkelingen.

▪

Je deelt jouw ervaring en kennis met het team.

www.3P.eu

Profiel
•

Je hebt een ingenieurs- of masterdiploma in ICT.

•

Je hebt minstens 6 jaar ervaring in ontwikkeling van webapplicaties en kent hierdoor
front-end technologieën als Javascript, HTML5, React, Angular, Vue.JS als je broekzak

•

Je hebt een brede technische kennis en ervaring met SQL Server en Postgres
databanken, Microsoft Azure cloudomgeving en testing frameworks.

•

Je hebt echter ook de nodige affiniteit met Microsoft .Net en aanverwante
technologieën zoals ASP .NET MVC, Web API, WCF, Entity Framework.

•

Je bent perfectionistisch en hebt oog voor detail, je denkt aan klantgerichte
oplossingen op lange termijn.

•

Je kan op basis van een korte analyse een plan van aanpak maken en creatieve
oplossingen vinden

•

Je bent een echte teamplayer, je kan samenwerken met andere collega’s en je
kennis overbrengen naar de andere leden van het team.

•

Je kan je zowel in het Nederlands als in Frans zowel mondeling als schriftelijk
uitdrukken.

Aanbod
Bij 3P kom je terecht in een ambitieus en succesvol groeibedrijf met een jonge bedrijfscultuur
en aangename werkomgeving.
3P biedt jou een boeiende job met veel vrijheid en verantwoordelijkheid, een vast contract
van onbepaalde duur, een interessante verloning boven marktgemiddelde, bedrijfswagen,
iPhone, groepsverzekering, maaltijdcheques, bedrijfsfitness, thuiswerkmogelijkheden,
talrijke teambuildings, ...

Geïnteresseerd?
Ben jij de geknipte persoon om ons dreamteam te versterken, mail dan vandaag nog je
curriculum vitae met recente foto en motivatie naar jobs@3P.eu t.a.v. mevrouw Emilie
Wyckmans. Vermeld ook expliciet je salarisverwachtingen. Alle kandidaturen worden met de
grootste discretie behandeld. Voor meer informatie, consulteer www.3P.eu.
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