SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: JUNIOR .NET DEVELOPER
Bedrijfsnaam: Kaspar Solutions
Uiterste sollicitatiedatum: 1/11/2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

X
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Bekijk alle details op http://kasparsolutions.be/vacatures/junior-developer.php

Kaspar Solutions is op zoek naar een enthousiaste junior .NET developer. U zal voltijds tewerkgesteld worden in ons
kantoor te Antwerpen of Heist-op-den-Berg (eigen keuze).

Functieomschrijving

Hou jij van IT en hierin oplossingen te zoeken. Of het nu gaat om een nieuwe functie, een
nieuwe rapportering lijst aanmaken of onderhoud van bestaande implementaties dan dien je
zeker deze vacature verder te lezen.
Daarnaast zijn er ook regelmatige nieuwe projecten, waarbij je mee wordt ingeschakeld in het
proces van A-Z. Op deze manier kan je ontdekken wat je sterkte punten zijn, en hoe je wenst
door te groeien in ons bedrijf (analyst, full stack, web developer, …)
Pas als de klant blij is, ben jij dat ook. Ben jij blij, zijn wij nog blijer! Eénvoudig toch?
Als junior start jij in een dynamische jonge omgeving waarbij iedereen zijn
verantwoordelijkheid opneemt binnen het team maar waar we ook voor mekaar inspringen
indien dit nodig is.
Niet twijfelen, mail naar ti@kasparsolutions.be

Jouw troeven
•
•
•
•

Vlot kan communiceren.
Steeds leergierig blijft.
Kennis van SQL waarbij “select query’s” en “inner join” nu al een belletje doet rinkelen.
Stevige basis.Net (C#)

Wat kan jij van ons verwachten










Voltijdse job
Een competitief verloningspakket
Maaltijdcheques
Netto vergoeding
Thuiswerk
Openbaar vervoer wordt terugbetaald
38 uren week. (20 wettelijke dagen + 4 extra dagen)
Mogelijkheid om door te groeien op jou eigen ritme, beloofd!
Steeds een open communicatie waarbij kans op initiatief steeds positief ontvangen wordt..

Extra’s





Jaarlijks team building weekend
Team activiteiten: virtual missions, obstacle run’s, team triatlon, …
Eéntje of meer gaan drinken
....

Bedrijfsprofiel
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KasparSolutions is een jong bedrijf te Heist op den Berg, gestart eind 2008, welke ondertussen een 35-tal enthousiaste
medewerkers telt. Sinds december 2013 zijn we verhuisd naar ons “brand new” gebouw te Heist op den Berg, vlak aan
het station van Heist (2 minuten wandelen). September 2018 2de locatie geopend te Antwerpen (welke zeer goed
bereikbaar is met openbaar vervoer Mechelsesteenweg 203, 2018 Antwerpen). Januari 2019, locatie geopend te
Portugal, Setubal. We zijn een jong team dat kwaliteit en perfectie nastreeft, in een leuke aangename sfeer met een
goede team-sfeer. Come and join us!!!
Kaspar Solutions is voornamelijk actief in de juridische wereld. Wij bieden allerhande diensten aan, zoals dossierbeheer,
synchronisatie tussen verschillende partijen door middel van webservices, webinterfaces, ... waarbij telkens security een
absolute must is.
Kaspar Solutions is voornamelijk actief in de juridische wereld. Wij bieden allerhande diensten aan, zoals dossierbeheer,
synchronisatie tussen verschillende partijen door middel van webservices, webinterfaces, ... waarbij telkens security een
absolute must is.
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