Software Developer
Asterisque - Heerlen
Toe aan een nieuwe uitdaging in een innovatieve omgeving? Heb je een passie voor het realiseren
van gebruiksvriendelijke software en wil je bijdragen aan het verbeteren van de zorg? Dan zijn wij op
zoek naar jou!
Onze organisatie
Asterisque ontwikkelt en levert software voor de zorgsector. Met de aandacht gericht op de klant,
biedt Asterisque voor elke zorginstelling de juiste oplossing waarmee ze hun administratie op
eenvoudige en efficiënte wijze op orde kunnen houden.
Functieomschrijving
Als Software Developer ben je verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling, updates en/of upgrades
van onze software. Je hebt een gedegen kennis van C#, .NET en MVC. Je maakt onderdeel uit van het
ontwikkelteam en werkt samen aan kwalitatief hoogwaardige software voor de zorg. Ons team werkt
volgens de scrummethodiek. Aan het begin van elke sprint wordt bepaald waaraan jij gaat werken.
Samen met het scrumteam waarborg je dat de sprints conform afspraak worden opgeleverd. Naast
de reguliere sprints denk je ook mee over verbeteringen, zowel technisch als procesmatig.
Jouw profiel
• HBO-werk- en denkniveau
• Aantoonbare en relevante ervaring als software developer
• Ervaring met C#, .NET en MVC
• Ervaring met CSS, HTML, JAVA
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden
• Je denkt graag mee, kunt zelfstandig werken, maar bent ook een goede teamplayer
• Je hebt een passie voor ontwikkeling
• Je hebt hart voor de zaak
Ons aanbod
• Een dienstverband met een arbeidstijd van 40 uur per week
• Groeimogelijkheden bij goed functioneren
• Een aantrekkelijk salaris
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Een uitdagende functie in een enthousiast en gemotiveerd team
• Gezamenlijke lunch met keuze uit verschillende soorten brood en beleg

Voor meer informatie kun je terecht op de website van www.asterisque.nl of kun je contact
opnemen met Daniëlle van den Hove (085-0200001).
Heb je interesse in deze vacature? Mail jouw CV en motivatie dan vóór 10 juli 2017 naar
danielle@asterisque.nl.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

