We zijn op zoek naar een (m/v/x):

Junior NET DEVELOPER

Amonis is het op één na grootste pensioenfonds van België. Reeds 50 jaar stelt de
organisatie haar ervaring ten dienst van alle zorgverleners en vrije beroepen. Meer dan
28.000 leden vertrouwen op Amonis voor het beheer van hun sociale voordelen RIZIV
en VAP. Voor het hoofdkantoor te Brussel zijn we op zoek naar een Junior NET
developer.

Functie
In samenwerking met onderaannemers onderhoud je bestaande applicaties en ontwikkel
je via change management of in projectvorm nieuwe functionaliteiten.
Je bent medeverantwoordelijk voor de gehele cyclus van de applicaties: van functionele
design naar ontwikkeling en testen tot en met release en support.
Je introduceert nieuwe technologie en neemt mee het voortouw in de migratie van
legacy oplossingen.
Je rapporteert aan de IT manager.
Concreet houdt dit in:


Je zorgt voor de verdere ontwikkeling en optimalisatie van verschillende
toepassingen in een Microsoft-omgeving. De applicaties zijn ontwikkeld in NET
(C#) met SQL Server als database.



Je ondersteunt een team van onderaannemers voor het onderhoud en migratie
van bestaande in-housetoepassingen.



Je ondersteunt een projectteam van onderaannemers voor de implementatie van
nieuwe modules voor de in-housetoepassingen.



Je ontwikkelt nieuwe kwaliteitsvolle gebruikerssoftware. Je zorgt ervoor dat de
bestaande applicaties steeds vlot en correct werken. Je ondersteunt de
eindgebruikers.



Je stelt programmadocumentatie op en bepaalt installatienormen om zo over
een goede basis binnen de organisatie te beschikken die applicaties toegankelijk
maakt voor het volledige IT-team en eindgebruikers.

Lut Vandenneucker
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lut.vandenneucker@amonis.be

Profiel
Je genoot een hogere opleiding binnen ICT (master of bachelor) en/of hebt een
eerste ervaring met de gebruikte technologie.


Je bent een echt NET talent met kennis in C#, Winform, WPF, WF en Web API.
Een goede kennis van SQL, bij voorkeur SQLServer.



Je kan je vinden in een gestructureerde aanpak, je bent leergierig en bent
bereid om je skills als developer bij te schaven.



Je bent een uitstekende teamplayer maar ook zelfstandig, hands-on,
verantwoordelijk, communicatief en analytisch.



Je hebt affiniteit met of interesse in financiële producten.



Je bent servicegericht en flexibel aangezien je medeverantwoordelijk bent voor
toepassingen die het hart van de organisatie vormen.



Je bent loyaal en zoekt een engagement op langere termijn.

Ons aanbod
Je werkt voor een succesvolle organisatie, één van de bepalende spelers in dit
marktsegment. Je hebt een verantwoordelijke functie met heel wat uitdaging. Je
ontvangt een aantrekkelijk salaris, aangevuld met interessante extralegale voordelen,
waaronder een bedrijfswagen.
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