VACATURE JUNIOR/MEDIOR FULL STACK DEVELOPER – TCOFLEET
(092021)
Functieomschrijving
TCOFLEET heeft de functie van junior/medior full stack developer voor ondersteuning van de externe
diensten vacant verklaard, dit voor een contract van onbepaalde duur.
Wat zal je doen?
•
•
•
•

In onze groeiende onderneming ben je verantwoordelijk voor het onderhoud van een
bestaande web-applicatie.
ontwikkeling van een nieuwe applicaties
Als developer bouw je mee aan de applicaties zodat je de toepassingen van binnen en van
buiten kent.
Het development team wordt op verder uitgebreid op korte termijn zodat jij door je kennis en
ervaring van de toepassing kan doorgroeien naar lead developer van het team.

Wie ben je?
Graag zouden we iemand vinden die:
•
•
•
•

Mee kan praten over de laatste Netflix-series
Die al een PS5 heeft of Xbox heeft
Waarvoor Fortnite geen geheimen heeft
Waar Happy hour je favoriete uur is

Maar werken moet natuurlijk ook!
Onze ideale kandidaat is leergierig en een echte maker! Heb je al enige kennis of ervaring in de
mobiliteitssector, dan is dit een pluspunt maar geen must. Wij vinden jouw interesseveld en jouw
enthousiasme veel belangrijker. Indien nodig, ben jij dan ook bereid om essentiële opleidingen te
volgen.

Profiel
Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een opleiding gevolgd in IT of bent gelijkwaardig door ervaring
Je hebt bij voorkeur kennis van C#, Angular en kan vlot overweg met SQL
Kennis van API-architectuur is een pluspunt
Je hebt ervaring met Agile werking
Je kan zelfstandig werken
Je bent communicatief en stressbestendig
Je bent leergierig

Wat bieden wij
Je kan rekenen op dynamisch en enthousiast team die er volop voor willen gaan waarbij de
werknemer altijd centraal staat.
Daarnaast bieden wij jou:
De kans om mee te groeien binnen een zeer ambitieuze scale-up waarbij we inzetten op ambities en
compententies
een voltijdse job in contractueel met bijzondere aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling via
verschillende opleidingsmogelijkheden

Plaats tewerkstelling
Centrum Antwerpen maar thuiswerken is voor ons geen probleem.
Interesse?
Contacteer ons en stuur je cv door via contact@tcofleet.be

