VACATURE

Bedrijf

Olyslager B.V.

Locatie
Amersfoortseweg 12E
5751 LK Bunschoten - Spakenburg

Type baan
Fulltime (32 - 40 uur)
Jaarcontract met zicht op een
contract voor onbepaalde tijd

Werkervaring
2 of meer jaar relevante
werkervaring.
hbo werk- en denkniveau

Kennis van:
C#.Net (core), -Asp.Net, Web API,
Microsoft SQL Server, Azure Table
Storage / Cosmos DB, Azure,
Devops & Pipelines, Azure
Functions, Azure Data Factory (pré)

Olyslager kantoor

Backend Developer
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen,
bouwen, testen, uitrollen en beheren van (online) systemen. Je
hebt een relevante IT opleiding of werkervaring. Je werkt
samen met de IT collega’s in scrum om met elke sprint nieuwe
waardevolle functionaliteit op te leveren. Voor kennis en
ervaring zie hiernaast.
Gevraagd wordt een leuke nieuwe collega die passie heeft voor
het ontwerpen en bouwen van software. Met jouw analytische
kennis ben je in staat om creatieve oplossingen te bedenken en
deze uit te voeren. Samen met het team ben jij in staat om de
producten naar een hoger niveau te brengen. Je gaat graag
uitdagingen aan en krijgt energie van het opleveren van nieuwe
functionaliteit.
Geboden wordt een baan binnen een super leuk bedrijf in een
mooi fris pand. We hebben 35 enthousiaste medewerkers. We
organiseren leuke uitjes, we dagen je uit op het dartboard en
pingpongtafel. Een uur gratis sporten in je werktijd. En naast al
deze leuke bijkomstigheden krijg je ook een mooie laptop van
de zaak (alleen bij bepaalde functies), een goed salaris,
reiskostenvergoeding, flexibel werken, doorgroei
mogelijkheden en als je op kantoor bent, kan je gebruikmaken
van een gesubsidieerde lunch . En we hebben ook nog hele
lekkere koffie.
Wie zijn wij? Olyslager is sinds 1950 internationaal actief
binnen de olie-industrie. Wij voorzien meer dan 150
oliemerken wereldwijd van smeer technische data-oplossingen
die antwoord geven op de vraag: "Welke olie moet waarin?"
Vrijwel alle bedrijven binnen de oliebranche maken gebruik
van onze producten en diensten. Wil je meer weten, kijk op
onze webiste: olyslager.com

Kan je niet wachten om bij ons te komen werken? Stuur je
motivatiebrief en CV naar: regine.verhage@olyslager.com

