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FUNCTIE OMSCHRIJVING
Wij zijn op zoek naar sterke kandidaten om ons team te versterken. Mensen
die continue bezig zijn met kennisopbouw en bij wie het development bloed
door hun aderen stroomt. Developers, die niet alleen een kei zijn in hun
vakgebied maar juist ook in de ontwerpfase en testfase hun bijdrage aan een
gedegen eindresultaat willen leveren.
Onze kandidaat voelt zich thuis in meerdere ontwikkeltalen, zoals bijvoorbeeld
.NET, Javascript, C#, C++. Wij bouwen voor onze klanten met SAP systemen
oplossingen en producten. Veelal om hun processen en data te integreren met
hun partners en andere systemen. ‘Die hard developers’ dus, met de volgende
eigenschappen:

Ervaring met minimaal de volgende technieken: .NET, ASP.NET MVC,
HTML, Javascript, NPM, IIS, CSS, SQL, SOAP, WSDL;

Gretigheid om onze diensten en producten continu mee te innoveren;

Pragmatisch/creatief probleemoplossend vermogen in een team of alleen;

Ervaring met development op basis van Windows Azure en/of Amazon
AWS of andere Cloud omgevingen;
Niet vereist, maar met deze eigenschappen kun je pluspunten te scoren:
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Gretigheid om onze diensten en producten continu mee te innoveren;
Ervaring met het werken in een continuous integration en -delivery
omgeving is een pré;
Ervaring met Team Foundation Server en GIT is een pré;
Ervaring met AngularJS (1 of 2), React of soortgelijke frameworks zijn
een pré;
Enige ervaring met SAP is een pré maar zeker geen noodzaak;

Vanzelfsprekend beschik je over genoeg humor en een gezonde dosis
relativerings- en doorzettingsvermogen om je werk en jezelf in het juiste
perspectief te zien.

WIJ BIEDEN JOU






Een plezierige werksfeer en een team waarin we allen ons steentje
bijdragen. Interessante projecten, een organisatie gedreven door
kennis waarin scholing en persoonlijke ontwikkeling vanzelfsprekend
is. Uiteraard meer dan uitstekende arbeidsvoorwaarden. Waarbij het
spreekwoordelijke schouderklopje niet mag ontbreken.
Een uitdagende baan als Developer in een ambitieuze en energieke
omgeving. Binnen een team dat pionieren en innovatie bewust
opzoekt, dat opereert op het snijvlak van bedrijfskundige oplossingen
en technologie en daarbij de vertaalslag van technologie naar
praktische toepassingsmogelijkheden altijd in het oog houdt.
Kortom: een job gericht op het ontwerpen, inrichten en onderhouden
van de bekende ‘geoliede machine’ zodat de kernprocessen van onze
klanten te allen tijde optimaal draaien.

BEDRIJFSPROFIEL
IDinIT is een ambitieus en inspirerend automatiseringsadviesbureau. Wij
committeren ons aan de hoogste standaards qua kennis, werkwijze en
business ethiek. “A good ID, Integrating future proof IT.”
Deskundige medewerkers geven bedrijfskundig advies, managen projecten,
implementeren en ontwikkelen software in SAP of .NET. Flexibiliteit wordt
gecombineerd met een pragmatische aanpak, of het nu gaat om een
compleet nieuwe implementatie van S/4 HANA, het optimaliseren van
bestaande -SAP-software of het toepassen van .NET Solutions.
Onze medewerkers zijn uitgerust met een jarenlange ervaring met SAP (en
sterke focus op S/4 HANA) en .NET in de diverse branches. IDinIT is een
organisatie waar kennis en oprechte interesse in de klant centraal staat.
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