vacature junior C# ontwikkelaar

Wil jij als C# ontwikkelaar het verschil (gaan) maken en ben je op zoek naar een fulltime job (32-40
uur) die jou de ruimte geeft om je verder te ontwikkelen ?
Wie zijn wij?
WESP ontwikkelt business intelligence software voor de automotive aftersales. In andere woorden: wij
creëren onder andere dashboards voor garagebedrijven, grossiers, importeurs en andere
belanghebbenden en geven deze bedrijven zo tools in handen om hun eigen performance te helpen
verbeteren. We gebruiken software als Qlikview, Microsoft SQL en rapportage modules.
Wat ga je doen?





(verdere) ontwikkeling van de software voor de interne processen binnen een .net omgeving
optimaliseren van de dataprocessing
ontwerpen en implementeren van zowel desktop- als web-programmatuur
ontwikkeling van tools ten behoeve van consultants en klanten

Wie zoeken wij ?
Wij zoeken een zelfstarter, een quick learner, iemand die het leuk vindt om zelf op ontdekkingstocht
te gaan om kennis van onze processen en systemen te vergaren (uiteraard zorgen we ervoor dat je
niet verdwaalt) zodat je snel je weg kan vinden en een bijdrage kan leveren aan het team, aan WESP.
Daarnaast ben je oplossingsgericht, denk je in mogelijkheden en aarzel je niet om de hulptroepen in
te schakelen als blijkt dat diverse oplossingsrichtingen je nog niet tot de gewenste oplossing brengen.
Bij WESP werken we als een team en dat betekent elkaar helpen groeien en zelf bereidt zijn om te
groeien. We zoeken collega’s die integer en gedreven zijn om de dienstverlening van WESP elke dag
een stapje verder te brengen.
Hieronder een opsomming van de technische kennis vereisten maar schrik niet als je niet alle boxen
kunt afvinken. Met de juiste attitude, de juiste werkethos en het vermogen om te kunnen leren kan er
best wat gecompenseerd worden :









HBO werk- en denkniveau
basis kennis van C#
ervaring met visual studio
kennis van reporting tools zoals DevExpress, Telerik, Report Writer, SSRS, Syncfusion, etc.
ervaring met coderen van programmatuur en koppelingen naar SQL-databases
ervaring met coderen van Web Services en Web Service Consumers
kennis van RDBMS-systemen en Data Modellering
gevoel voor data en vooral de informatie in de data (o.a. oog voor inconsistenties).
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Wat mag je van ons verwachten ?








zoals gezegd: in al je werkzaamheden sta je nooit alleen; er is een team waar je met jouw
vragen terecht kunt. Met een gezamenlijk initiatief werken wij hard aan de verbeteringen
binnen ons dynamische bedrijf.
vakantiedagen in overleg
een informele en "platte" werkomgeving
gemotiveerde en enthousiaste collega’s
marktconform salaris
een prachtige werklocatie in het centrum van ’s Hertogenbosch, op loopafstand van het
natuurgebied "De Bossche Broek" voor als je 's middags even de benen wilt strekken.

Contractduur 12 maanden met na afloop kans op verlenging naar een contract van onbepaalde tijd.
Ben je geïnteresseerd, aarzel dan niet en stuur je motivatiebrief en CV naar
ann.stoop@mywesp.com. Wil je eerst nog wat extra informatie, bel ons gerust op het nummer
073 82 27 562.
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