Senior C# .NET WPF Developer
Jij bent een ervaren senior (en dan bedoelen wij ook écht senior) C# .NET WPF developer die zich bewezen
heeft in SaaS-applicatieontwikkeling in WPF. Een veelzijdige developer die plezier heeft in alle aspecten van
softwareontwikkeling; van het opstellen van requirements tot en met testen, bug-fixing, deployment en earlysupport. Je bent op zoek naar een baan met de voordelen van detachering zoals afwisseling, een leaseauto en
uitstekend salaris. Wij maken het je gemakkelijk; bouwen aan één product, op een vaste werklocatie met de
privileges van detachering!
Niet verkeerd toch?! Lees verder wat je als Senior C# .NET WPF Developer gaat doen:
Je komt in een klein IT-team (3 ontwikkelaars, 1 systeembeheerder) te werken onder aanvoering van de ITmanager die zelf .NET architect/ontwikkelaar is. Een andere belangrijke sparringpartner is de procesmanager
vanuit de business die tevens de schakel vormt met de klanten. Hij inventariseert de wensen van klanten met
betrekking tot nieuwe functionaliteiten en hoe deze vanuit business-processen en IT gefaciliteerd dienen te
worden. De dagelijkse werkzaamheden bestaan onder andere uit:





De verdere ontwikkeling van de in-house ontwikkelde logistieke applicatie/product
Database-modellen opstellen en implementeren in een SQL-databaseomgeving
Zelfstandig deelprojecten uitvoeren ter uitbreiding van de C# .NET client-applicatie
Logistieke processen, met name die van warehousing, analyseren en omzetten in objectgeoriënteerde
business-logica en business-rules

Verder zijn er doorlopend kleine en grote projecten zoals nieuwe interfaces, migraties, technisch onderhoud
aan en upgrades van het platform, etc.
Kom jij ons versterken?
Dan zet je jouw vernuft in om te helpen bij het vervoeren en distribueren van miljoenen goederen per jaar. Wij
zijn met succes actief op het gebied van Transport Management, Warehouse Management en Data
Management. Ons bedrijf is 23 jaar actief en heeft zo’n 85 medewerkers.
Altijd met een andere kijk op zaken vinden wij de beste logistieke oplossingen voor klanten door te focussen op
innovatie en de toepassing van IT-kennis en expertise. Dat heeft geresulteerd in een geavanceerde en
gebruiksvriendelijke IT-oplossing, een platform waar vraag en aanbod van klanten en partners aan elkaar
worden gekoppeld.
Vanaf januari 2017 zijn we gevestigd in een hypermodern pand in Moerdijk.

Wat mag je van ons verwachten?
Naast een ongekend goede werksfeer heb je veel ruimte voor eigen initiatief binnen een klein en hecht team.
Via de actieve personeelsvereniging kun je bovendien deelnemen aan leuke teamactiviteiten. Bovenal bieden
we jou veel vrijheid, verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief zodat je als developer echte impact kunt
hebben op de verdere uitbouw van product en dienstverlening - en daarmee ook op de verdere groei van ons
bedrijf.
Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn zonder meer concurrerend, want je krijgt:




Een uitstekende beloning
Leaseauto en mobiele telefoon
Een goede pensioenregeling

Wat breng je mee?
Uiteindelijk kan er maar één kandidaat de beste zijn. En voor deze vacature betekent dit dat jij sowieso
meebrengt:





Een afgeronde relevante IT-opleiding op minimaal hbo-niveau
Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met met WCF, WPF en XAML i.c.m. MVVM
Begrippen zoals IoC, SoC, Loosely Coupled en SOLID zijn je niet vreemd
Kennis van databases (ontwerpen en SQL)






Probleemoplossend en analytisch denkvermogen gekoppeld aan een pragmatische houding
Zelfstandig kunnen werken, maar ook goed kunnen samenwerken in een team
Nauwkeurige manier van werken
Sterke communicatieve vaardigheden

Overleggen van een VOG-verklaring maakt deel uit van de procedure voor de definitieve aanstelling.
Nieuwsgierig geworden? Grijp deze carrièrekans!
Wij ontvangen graag jouw cv en motivatiebrief op deze vacature via jobs@baselogistics.com
N.B. Acquisitie aan de hand van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

