.NET C# Backend Web developer
Omdat wij graag ons team uitbreiden zoeken wij een ambitieuze en enthousiaste collega die
meerdere jaren ervaring heeft als web developer en toe is aan een nieuwe uitdaging!
Binnen het web engineering team van Accell IT Services B.V. zijn wij op zoek naar een .Net C#
backend developer met standplaats Heerenveen. Wij ontwikkelen het vooraanstaande b2b systeem
Accentry. Dit systeem wordt in heel Europa gebruikt door de dealers van Accell Group (o.a. Batavus,
Sparta, Koga, Juncker, Lapierre, Ghost en Tunturi). Accentry is naast een bestelsysteem een
totaaloplossing met diverse diensten voor haar gebruikers. Het dienstenpalet wordt steeds verder
uitgebreid waardoor we binnen één systeem steeds aan nieuwe uitdagende projecten mogen
werken.
Als team zijn wij verantwoordelijk voor het ontwerp, de ontwikkeling en het beheer van Accentry.
Wij ontwikkelen op het Microsoft .Net platform en hebben Elastic Search als zoekmachine
geïntegreerd. ’s Ochtends starten wij de dag met onze daily stand-up en vervolgen de dag met
analyses, informeel overleg, peer reviews en uiteraard het programmeren zelf.
Profiel

·
·
·
·
·

Functioneel en technisch ontwerp, ontwikkeling en onderhoud van (mobiele)
internettoepassingen
Ontwikkelen en onderhoud van web- en Windows-services
Ontwerpen en optimaliseren databases
Meedenken en uitwerken van analyses voor diverse vraagstukken van de fiets merken
Herkennen van trends en interessante ontwikkelingen op het gebied van
internettechnologieën

Jij hebt

·
·
·
·
·

·

·

Analytisch en probleemoplossend vermogen met een kritische instelling
HBO/WO-niveau met een ICT-achtergrond, bij voorkeur informatica
Minimaal 2 jaar relevante werkervaring, maar 10 jaar of langer is ook prima
Heldere en overzichtelijke code
Kennis van en ervaring met:
o C#, ASP.NET
o MS SQL
o OOP
Het volgende is een pré:
o HTML5, Javascript, JQuery, CSS
o MVC
o Elastic Search en/of No-SQL
o SCRUM/agile
o Unit testen
Kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift

Wij bieden jou

·
·
·

Uitdagende projecten, waarbij je zowel aan nieuwe als bestaande projecten werkt
Goede samenwerking met leuke collega's in een informeel team, maar ook interdisciplinair
met andere teams
Een professionele omgeving waarin gewerkt wordt met de laatste technologieën

·
·
·

Een fulltime functie (40 uur)
Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Goede opleidingsmogelijkheden

Interesse?

Belangstellenden nodigen wij van harte uit een bondige sollicitatiebrief met uitgebreid CV te
mailen naar work@accell-it-services.com
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Over Accell Group en Accell IT Services

Accell IT Services B.V. is verantwoordelijk voor een breed pakket aan IT diensten aan Accell Group
N.V. en haar werkmaatschappijen in binnen- en buitenland.
www.accell-it-services.com

Accell Group N.V. richt zich internationaal op de midden- en hogere segmenten van de markt voor
fietsen en fietsonderdelen en -accessoires. De onderneming heeft markt leidende posities in
Nederland, België, Duitsland, Italië, Frankrijk, Finland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten. In Europa is Accell Group marktleider in fietsen, gemeten in omzet. De bekendste
merken van Accell Group zijn Batavus (NL), Sparta (NL), Koga (NL), Loekie (NL), Ghost (DE), Haibike
(DE), Winora (DE), Raleigh en Diamondback (UK, US, CA), Lapierre (FR), Tunturi (FI), Atala (IT),
Redline (US) en XLC (internationaal).
Wereldwijd werken er circa 3.000 mensen in achttien landen voor Accell Group en haar
dochterondernemingen. Accell Group heeft productievestigingen in Nederland, Duitsland, Frankrijk,
Hongarije, Turkije en China. De producten van Accell Group vinden hun weg naar meer dan zeventig
landen. Het hoofdkantoor van de onderneming is gevestigd in Heerenveen. De aandelen Accell
Group worden verhandeld op de officiële markt van Euronext Amsterdam en zijn opgenomen in de
Amsterdam Smallcap-index (AScX). In 2016 werden circa 1,5 miljoen fietsen verkocht en werd een
omzet gerealiseerd van meer dan € 1 miljard.
www.accell-group.com

