Vacature .NET developer
Bedrijf
Bij het horen van de firma naam PVS nv zal er bij velen misschien niet meteen een belletje rinkelen. Maar op de internationale
audio markt heeft deze firma zijn vaste waarde al meer dan 30 jaar bewezen. De firma is over de loop van deze jaren
gegroeid van winkel tot groothandel en van groothandel tot fabrikant en oprichter van de merken AUDAC, Caymon en Procab.

Functie
Uw functie bestaat er in om de websites van de merken en firma verder uit te ontwikkelen en te onderhouden. Ook de
structuur van de interne databases valt onder uw verantwoordelijkheid. Je staat in voor het ontwikkelen van nieuwe en
aanpassen van bestaande . NET web applicaties. Je vertaalt de functionele wensen van klanten naar technische analyses.
Je bent in staat om problemen om te zetten in concrete oplossingen. Je werkt nauw samen met de collega's binnen het
projectteam en alle betrokkenen.

Vereisten
Je hebt ervaring met: .NET framework, Visual Studio en Microsoft SQL Server
Je hebt een goede kennis van:
C#, ASP .NET Web forms, MVC, Entity Framework, Migrations
Relationele databases, SQL
Web Services
IIS
HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Ajax
Kennis van Navision (Microsoft Dynamics NAV) is een groot pluspunt.
Kennis van Windows server, Team Foundation Server, GIT en het op de hoogte zijn van audiovisuele technieken zijn grote
pluspunten.
Je hebt een gevoel voor grafische ontwerpen.
Je bent stressbestendig, flexibel, commutatief en kunt autonoom werken.
Je hebt goede administratieve eigenschappen en een sterk gevoel voor commerciële noden.
Je getuigt van goede teamspirit.
Je werkt ordelijk, precies en beschikt over goede organisatorische eigenschappen.
Je beschikt over een diploma graduaat of hoger.
Je hebt een kennis van Nederlands Engels.

Tewerkstelling
U wordt ingeschakeld in een jong en dynamisch team van 35 personen waar u een eigen verantwoordelijkheid dient op te
nemen. De werktijden zijn van 08.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 en op vrijdag tot 15.00. U wordt tewerkgesteld in
onze kantoren in de Veldstraat te Hasselt.

Opleidingen
Bijkomende opleidingen zijn voorzien binnen het bedrijf door eigen dienst en buiten het bedrijf door gespecialiseerde
bedrijven.

Sollicitatie
U stuurt u CV via post of E-mail :
Tom Van de Sande
Veldstraat 99
3500 Hasselt
tom@pvs4you.com

