Softwareontwikkelaar ASP.NET
Voor de verdere ontwikkeling van ons softwarepakket Praktijkdata heeft Telasoft in Bant een vacature voor een
softwareontwikkelaar ASP.NET.

Wat ga je doen
Als softwareontwikkelaar ASP.NET werk je mee aan de verdere ontwikkeling van ons softwarepakket
Praktijkdata voor de zorg. Zie ook www.praktijkdata.nl voor een overzicht van de huidige mogelijkheden van de
software. Op basis van wensen en suggesties van gebruikers, en onze eigen ideeën, wordt de software
continue verbeterd. Met deze software staan we in onze markt bekend als zeer gebruikersvriendelijk en
servicegericht, daardoor maken we een mooie groei door.
Onze software ontwikkelen we met moderne tools en technieken zoals HTML5, ASP.NET en MySQL. Jouw
expertise op deze gebieden en andere moderne ontwikkeltechnieken is zeer welkom, zodat we de software
steeds beter, betrouwbaarder en gebruikersvriendelijker kunnen maken.
Kortom, wij zoeken iemand die het leuk vindt om te werken in een leuk, klein team en bezig wil zijn met allerlei
mooie ontwikkeltechnieken om gebruikersvriendelijke software te maken! Het past daarnaast bij je ambities
om te blijven leren en je te verdiepen in nieuwe ontwikkeltechnieken, zodat je jezelf (en onze software) blijft
ontwikkelen.

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•

HBO of universitair werk- en denk niveau;
Bij voorkeur een opleiding op het gebied van softwareontwikkeling;
Ervaring met ASP.NET, HTML5, CSS en Javascript;
Ervaring met het werken met databases zoals SQL Server of MySQL;
Een goede beheersing van de Nederlandse- en Engelse taal;
Goede communicatieve eigenschappen.

Wat bieden wij
•
•
•
•
•

Een fijne en informele werkomgeving met een klein en gezellig team;
Een vaste werkplek in ons kantoor;
Werken met de laatste technieken;
Mogelijkheden voor behalen opleidingen en certificeringen;
Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Over ons
Telasoft is een klein, sterk groeiend softwarebedrijf, gevestigd in Bant in de Noordoostpolder, Flevoland. Wij
richten ons voornamelijk op de ontwikkeling en ondersteuning van onze professionele software Praktijkdata.
Het betreft administratieve software voor de bedrijfsvoering van GGZ-organisaties en vrijgevestigde
hulpverleners.

Geïnteresseerd?
Dan willen we je graag beter leren kennen en ontvangen daarom graag een korte motivatiebrief en een CV van
je. Je kunt deze per e-mail versturen aan Martin de Ruiter naar deruiter@telasoft.nl o.v.v. sollicitatie
softwareontwikkelaar ASP.NET.

