Vacature Developer/Consultant

Zelfstandige .NET developer/consultant
Ben jij die enthousiaste en zelfstandige .NET developer die wij zoeken?
Kan je tafeltennissen, basketballen, darten, kaarten of paintballen, of sta je er voor open
dit te leren na een vrijdagmiddag borrel? Dan zouden we je graag in ons team
verwelkomen.
Bij CS+ ga je samenwerken binnen een klein, hecht team van ervaren consultants en
ontwikkelaars die vanuit verschillende expertises onze MKB-klanten ondersteunen met
hun bedrijfssoftware. Je gaat werken aan onze eigen applicaties en aan klantspecifieke
applicaties. .Dit kan van alles zijn, van een werkorder applicatie, scanapplicatie tot
webshopkoppeling.
We zoeken iemand die van afwisseling houdt, initiatief toont en resultaatgericht werkt. Je
krijgt eigen projecten waar je verantwoordelijk voor bent en je creativiteit en je
vindingrijkheid in kwijt kunt. Je hebt daarnaast ook zelf klantcontact, waardoor je onze
klanten leert kennen en de impact van je software in de praktijk meekrijgt. Je werkt
voornamelijk remote, maar soms ook op locatie om te overleggen of op het moment van
oplevering.

Opleiding
Wij vragen minimaal een afgeronde MBO of HBO opleiding en relevante ervaring met
bedrijfsprocessen.
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Jouw kennis
Je hebt kennis van programmeertalen: C#, T-SQL, HTML, CSS, Javascript. Je hebt kennis
van relevante frameworks: ASP.NET MVC, .NET Core, Entity Framework, Bootstrap4
Een pré, maar niet noodzakelijk: kennis van Telerik UI, kennis van Exact- of Visma ERP
software. Communiceren met klanten hoort er bij! Je woont het liefst binnen +/- 30
minuten reizen van Venlo.
Daarnaast schrijf en spreek je goed Nederlands.

Wij bieden
-

Een bruto salaris vanaf 3000,- euro per maand afhankelijk van je ervaring.
Als start een contract voor bepaalde tijd, onze doelstelling is een vast contract
na 7 maanden.
40 uur per week (32 in overleg mogelijk);
Flexibele werktijden;
Een bijzondere werkplek;
25 vakantiedagen (o.b.v. van 1 FTE);
Work hard play hard;
Reiskostenvergoeding of auto van de zaak;
Een pensioenregeling;
De leukste collega's krijg je er gratis bij, net als een kantoorkat die graag op je
toetsenbord gaat liggen en een kantoorhond die tussen de middag graag met je
meeloopt door het bos.

Werken bij CS+ bied je veel vrijheid. We hebben een informele en collegiale
bedrijfscultuur en houden van een proactieve werkhouding. Uiteraard ontvang je prima
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
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