Vacature Carfac bvba

Junior .NET Software Engineer
Wij zijn op zoek naar een gedreven Junior .NET Software Engineer.

Over de functie
Als Software engineer maak je deel uit van het Research & Development Team (R&D). Je werkt dagelijks aan
het optimaliseren, uitbreiden en innoveren van de software oplossingen van Carfac.
Door proactief mee te denken bij ontwikkelingen binnen de branche en onze software kom je met ideeën om
altijd te verbeteren. Daarvoor heb je contact met je eigen team, maar ook met andere afdelingen. Zo toets je
ideeën en de toegevoegde waarde daarvan voor onze klant.
Je ontwikkelt of ontvangt een functioneel ontwerp, waarmee je vervolgens geheel zelfstandig aan de slag gaat.
Tussentijds haak je je directe collega’s aan totdat je programmeerwerk opgeleverd is, waarna je deze laat
testen. Na het finaliseren van de door jouw geschreven software komt deze beschikbaar voor de klant. Zo
wordt jouw werk straks door meerdere klanten gebruikt. Hoe gaaf is dat?!

Functievereisten











Je denkt in processen en oplossingen
Je bent flexibel en positief ingesteld
Je bent proactief
Je bent bereid om cursussen en opleidingen te volgen
Je kunt prima communiceren met collega’s en externe partijen
Je bent een teamplayer, maar kunt ook uitermate goed zelfstandig werken
Je voelt je verantwoordelijk voor het opleveren van goede en betrouwbare software
HBO ICT, HBO (Technische) Informatica of vergelijkbare opleiding
Enige ervaring met .NET ontwikkeling bij voorkeur in C#
Kennis en ervaring met relationele databases, SQL, WPF en Entity Framework is een pluspunt

Bedrijfsprofiel Carfac
Wij helpen in de automobiel-, landbouw- en industriesector naar efficiënte, geautomatiseerde en
geoptimaliseerde administratieve werking van de bedrijfsprocessen. Hiervoor maken onze klanten gebruik van
ons Dealer Management System. De software van Carfac bestaat uit verschillende modules en apps die
technische en financiële processen van verschillende afdelingen binnen de automotive sector automatiseren
en verbinden. Dit maximaliseert de productiviteit, zorgt voor efficiency en verhoogt de kwaliteit.

Aanbod
Een boeiende fulltime functie met voldoende doorgroeimogelijkheden binnen een stabiele en continu
groeiende organisatie. Vanuit ons kantoor in Oudenaarde werk je mee aan het succes van Carfac en profiteert
mee van de positieve ontwikkelingen hiervan. Je krijgt ruimte en vrijheid om je eigen stempel te drukken op de
ontwikkeling van Carfac en de software. Uiteraard ontvang je een aantrekkelijk salaris inclusief bijbehorende
extralegale voordelen.
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