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        VACATURE Senior ASP.NET C# Developer 

BEDRIJF 

Periplus is een jong en dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in het leveren van diensten op het gebied van Hydrografie en 

hieraan gerelateerde vakgebieden zoals Geologie, Geofysica en Maritieme Archeologie (www.periplus.nl) 

 In verband met de uitbreiding van onze werkzaamheden en de toename van het werkaanbod zijn we op zoek naar een 

Senior ASP.NET C# Developer met gedegen kennis van SQL. De functie is op basis van 40 uur per week; parttime is 

bespreekbaar. 

 

De persoon die wij zoeken: 

Is iemand die graag zijn kennis wil delen, kunt samenwerken en communicatief vaardig is; 

Structuur aan 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; 

Een visie hebt waarin een probleem ‘iets is dat opgelost moet worden’. Je gebruikt je creativiteit, leergierigheid en kritische 

blik om dat te bereiken. 

 

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 

• Opleiding op HBO+ niveau, technische achtergrond en een gedegen computerkennis en -ervaring 

• Meer dan 8 jaar ervaring met C# en ASP.NET; 

• Gedegen kennis van databases, datamodellen en SQL; 

• Kennis van MVC, jQuery, HTML5/CSS3 is een pré; 

• Kennis en ervaring hebt met GIS-systemen, spatial types is een pré; 

• Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift; 

• 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; 

• Vrijdagmiddagborrel.  

 

 

Belangstellenden met de juiste kwalificaties kunnen hun CV met begeleidende brief sturen naar info@periplus.nl  t.n.v. Martijn de Coo 

http://www.periplus.nl/
mailto:info@periplus.nl
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