Senior Full Stack Developer
Fulltime (40 uur), HBO, Oss

Vanwege voortdurende groei is INFORIT op zoek naar een senior full stack developer, o.a.
bekend met .NET Core 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. Onze nieuwe generatie software is
microservice based en draait in containers (Kubernetes) op Azure.
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. Daarnaast zijn we een bedrijf dat het belangrijk
vindt dat mensen plezier hebben in hun werk en zichzelf kunnen zijn. We hebben een hecht
team met een informele sfeer, waar collegialiteit voorop staat. We hebben nauwe banden met
onze klanten en er is sprake van contact met key-users op gezette tijden, zodat je als developer
weet hoe je software wordt ontvangen en wat de gebruiker nodig heeft.
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 werkomgeving;
- 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;
- Die de Engelse en Nederlandse taal goed beheerst;
- Die zich herkent in de volgende eigenschappen:
Lef, Agile mindset, teamspeler, analytisch, kritisch, snel lerend, overtuigend;
- En die ervaring heeft met de volgende zaken:
 .NET Core, C#;
 Front-end ontwikkeling met een JS framework, bij voorkeur Angular;
 Zowel relationele als niet-relationele databases;
 CI/CD, bij voorkeur met Docker en Kubernetes;
 Event driven architectuur;
 Queuing, RabbitMQ of vergelijkbaar (Kafka, Azure servicebus..);
 Microservices.

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 (online)gesprek 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.

