Senior Fullstack Software Developer
Fulltime (40 uur), HBO, Oss

Vanwege voortdurende groei is INFORIT per direct op zoek naar een senior fullstack software
developer, bekend met dotnetcore en voldoende front-end kennis om met Angular (8 en hoger)
aan de slag te gaan. We zoeken iemand die het leuk vindt om nieuwe dingen te proberen,
iemand die niet bang is om met techniek aan de slag te gaan. Iemand die openstaat voor een
geintje en gezelligheid en goed in een team kan functioneren. Je bent allround, waarmee we
bedoelen dat je alle aspecten van het ontwikkelen van software beheerst en kunt uitvoeren.
Onze SCRUM teams, verdeeld over Roemenië en Nederland, houden zich bezig met het
ontwerpen, bouwen, testen, documenteren en implementeren van onze software
INFORIT biedt in de (internationale) logistieke sector een pakket aan van innovatieve software
voor transportmanagement. Onze missie is deze aansturing, planning, en uitvoering zo goed
mogelijk voor te bereiden, te begeleiden en uit te laten voeren door middel van moderne
software die alle gebruikers in de keten helpt.
INFORIT biedt op technisch vlak veel mogelijkheden, we werken met moderne technieken zoals
Kubernetes/Docker, CI/CD, Elasticsearch, Mongo, RabbitMQ, Sendgrid/Twillio en zijn
voortdurend op zoek naar nieuwe technieken die kunnen helpen om onze software nog beter te
maken. We doen dit met zijn allen, werken bij INFORIT is werken in een team.

Wij bieden:
- Een flexibele en informele omgeving
- Een sterk en enthousiast team
- Voldoende doorgroeimogelijkheden op persoonlijk en technisch vlak
- Interessante use-cases en de mogelijkheid deze op te lossen met de nieuwste
technieken
- Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fitness abonnement, sporten
onder werktijd en flexibele werktijden

Wij zoeken:
- Een full-stack engineer
- Met een aantoonbaar HBO of HBO+ werk- en denkniveau
- Met kennis van Front-end ontwikkeling met een JS framework, bij voorkeur Angular
- Met bij voorkeur aantoonbare ervaring met Docker en Kubernetes
- Met een Agile mindset
- Een teamspeler
- Iemand met een beetje lef, iemand die techniek bij de kraag durft te grijpen
Wij gebruiken:
… eigenlijk alles wat we kunnen gebruiken. Onze standaard stack is echter als volgt:
- Docker (/kubernetes)
- RabbitMQ
- Dotnetcore (3.1-5)
- Angular (8-11)
- Mongo / SQL Server
- Bitbucket (git)
- Elasticsearch

Wil je solliciteren?
Stuur dan je CV en een motivatie brief naar Bianca Dekker: solliciteren@inforit.nl en voor meer
informatie over de functie bel naar 06- 5732 6524. Geschikte kandidaten nodigen wij uit voor
een onlinegesprek om kennis te maken.
Wij zoeken vaste uitbreiding voor ons team, het betreft GEEN INHUUR.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt NIET op prijs gesteld.

