Freelance .NET Developer
Kenze is een jong bedrijf gekenmerkt door een enthousiast team een 20-tal collega's met
doorgedreven Microsoft .NET kennis en een hoog FUN gehalte.
Je hebt ons misschien al eens gezien op Techorama, Microsoft Techdays, Visug of Community Day.
We springen in het oog en durven gerust zeggen dat we anders zijn dan de rest.
We zijn nog volop in organische groei en daarom op zoek naar enkele gemotiveerde collega's om
ons team te versterken.

Wat zal je doen?





Je zal werken op projecten (van 3 maanden tot enkele jaren) bij onze klanten op consultancy-basis of
op onze in-house projecten.
Onze klanten? Dat zijn zowel zeer grote namen, als al te gekke kleine ondernemingen gelegen in het
Vlaamse landsgedeelte.
Concreet neem je deel aan de analyse, de ontwikkeling en het testen van .NET applicaties.
Je wordt ingeschakeld om maatwerkprojecten voor onze klanten te ontwikkelen en zal ook instaan
voor de nazorg en verdere uitbouw van deze projecten.

Wie zoeken we?









Gedreven .NET developers, technische architecten en uitblinkers die een passie hebben voor het vak.
Je bent web developer met kennis van technologieën zoals ASP.NET MVC, Web API / REST, HTML5,
Javascript, CSS3, jQuery, Bootstrap, Angular JS, MS Azure.
Of je bent client stack developer met kennis van WPF, MVVM, PRISM, IoC, Dependency Injection,
Knockout JS, JSON, AJAX, SignalR, XML.
Je hebt een Bachelor of Master diploma in informatica, of gelijkaardig door ervaring.
Je hebt een degelijke werkervaring binnen een Microsoft .NET omgeving.
Je hebt interesse in de nieuwste trends en ontwikkelingen en leert deze ook aan.
Je bent bereid je te verplaatsen binnen Vlaanderen.
Je bent een teamplayer, klantgericht, je kan communiceren met mensen en last but not least, je hebt
zin voor humor!

Wat kan je verwachten?
Je maakt deel uit van een jong (en misschien ook een beetje gek) team, een gezonde mix van interne en
freelance medewerkers.
We zorgen voor de nodige afwisseling in mensen, projecten, technologieën en werkwijzen zodat je kan blijven
groeien in een rol die bij jou past, hetgeen we regelmatig samen evalueren.
Zin om ons beter te leren kennen? Stuur je CV & motivatie naar jobs@kenze.be.
Nog niet overtuigd? Ga dan zeker eens langs op onze website (www.kenze.be).
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