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VACATURE 
Medior ASP.NET C# Ontwikkelaar 

ONS BEDRIJF 

Periplus Group is een organisatie die gespecialiseerde IT-oplossingen biedt, alsook kennis en personeel op het gebied 

van hydrografie en verwante disciplines. Naast de ‘traditionele’ hydrografische expertise, leggen we ons tevens toe op 

het aanleveren van applicaties van hoge kwaliteit, adviesdiensten en projectondersteuning op het gebied van geologie, 

geofysica, engineering, milieukwesties, GIS, gegevensverwerking, gegevensbeheer en onderwaterarcheologie. 

 

We zijn gespecialiseerd in het visualiseren van de zeebodem. Deze visualisatie gebeurt in een web-based omgeving. In 

deze rol zal je deel uitmaken van een multi-disciplinair team van specialisten in IT, hydrografie, geologie en archeologie.  

Jouw functie is het ontwikkelen van tools ter ondersteuning van de ontwikkeling van windmolenparken of andere 

energiebronnen. Naast dit is het tevens onze bedoeling om, in de nabije toekomst, applicaties te ontwikkelen die de 

workflow in bovenstaande specialismes optimaliseert.    

We zijn op zoek naar een team speler die zich vast kan bijten in nieuwe technieken en niet bang is om onbekende 

materie zich eigen te maken. De functie is op basis van 40 uur per week; parttime is bespreekbaar. 

 

De nieuwe collega die wij zoeken, is iemand die: 

- graag zijn kennis deelt, goed kan samenwerken en communicatief vaardig is; 

- structuur brengt in het werk en het ontwikkelproces; 

- een onafhankelijke en professionele houding heeft waarmee je in staat bent om complexe projecten goed, 

competent en succesvol af te ronden; 

- problemen kan oplossen door gebruik te maken van creativiteit, nieuwsgierigheid en een kritische blik; 

- leergierigheid is naar de laatste technologieën; 

 

OMSCHRIJVING WERKZAAMHEDEN 

De werkzaamheden omvatten in principe, maar zijn niet noodzakelijkerwijs gelimiteerd tot: 

- Programmeertaken met als doel het ontwerpen, coderen, testen en documenteren van applicaties; 

- Ervoor zorg dragen dat alle taken volgens schema voltooid zijn en aan de vereiste normen voldoen. 

 

FUNCTIE-EISEN 

- Denk en werk niveau op HBO+, technische achtergrond en een gedegen computerkennis en –ervaring; 

- Meer dan 5 jaar ervaring met C# / ASP.NET / ASP.NET Core; 

- Kennis van en ervaring met HTML5 / CSS3 / JavaScript / TypeScript / Angular; 

- Kennis van Object Oriented Programing, relational databases en NoSQL database; 

- Kennis van Cloud Computing / Azure is een pré; 

- Kennis van en ervaring met GIS en spatial types is een pré; 

- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 
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- Het kunnen werken in teamverband; 

- Het kunnen documenteren van het verrichte werk. 

 

WIJ BIEDEN 

- Een uitdagende baan in een jong bedrijf en in een dynamische werkomgeving; 

- Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; 

- 25 vakantiedagen; 

- Goede bereikbaarheid via OV, auto en fiets; 

 

Herken je jezelf hierin en ben je geïnteresseerd in deze functie, aarzel niet je CV met motivatiebrief te sturen naar 

info@periplus.nl. 
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