VIRTEO
Virteo (www.virteo.com) is een jonge en dynamische onderneming. Wij zijn 4 jaar geleden gestart en zijn een
rasechte FinTech speler. Onze leefwereld is de juridische sector zoals gerechtsdeurwaarders en advocaten en
hun band met het order-to-cash proces van bedrijven. Daarin zijn wij met onze SaaS en platform aanpak een
absolute gamechanger. Onze focus ligt op business model innovatie, op technologie en usability.
Om dit te realiseren investeren wij keihard in ons team, onze mensen. Wij hanteren een aantal kernwaarden
zoals authenticiteit, respect en vrijheid. We vinden het belangrijk dat je jezelf goed en betrokken voelt bij Virteo.
Daarom gaan we voluit voor het nieuwe werken, waar traditionele hiërarchie en vaste werkplaatsen en uren
plaats maken voor een informele en vlakke structuur met veel flexibiliteit in plaats en tijd en met collega’s waar
je kan op rekenen.

Om ons team in Mechelen te versterken zoeken wij een

Medior .NET Developer
Wat ga je doen?
• Je werkt binnen een team van 3 developers aan een nieuwe webapplicatie voor 1 van de grootste banken
in België.
• Je waakt mee over de kwaliteit van de geleverde oplossing.
• Je neemt deel aan discussies over de technische architectuur.
• Je vertaalt bestaande mockups naar werkende schermen, en bent verantwoordelijk voor het technische
design, development en testing hiervan.
• Als ervaren .NET (web)developer werk je efficiënt mee aan de oplossing.
• Je biedt 2de lijn support in een rotatie-systeem, teneinde 24/7 support te verzekeren aan het 1ste lijn supportteam van de bank.

Vaardigheden
• Je hebt een bachelor diploma (Toegepaste) Informatica of hoger.
• Je hebt minstens 4 jaar professionele ervaring in .NET projecten.
• Je bent een teamspeler en vertrouwd met de werking van een scrum team.
• Je hebt ervaring in een complex technisch project.
• Je kan je mening vlot en professioneel delen met anderen.
• Ervaring met Azure, ASP.NET MVC, Entity Framework, SQL Server, NServiceBus, worden als troef beschouwd.
• Ervaring met een van de grotere SPA front-end frameworks (Angular, React, Vue) wordt als troef beschouwd.

Je kiest bij ons voor
• Een uitdagende functie in een dynamische omgeving met flexibele werkmogelijkheden.
• De mogelijkheid om te investeren in je persoonlijke ontwikkeling.
• Een plaats in een gemotiveerd multidisciplinair team, waarbij je kan meewerken aan de realisatie van een
uniek platform voor de banksector.
• Een aantrekkelijk loonpakket met veel extralegale voordelen, een wachtvergoeding voor 24/7 support, en
de keuze tussen een bedrijfswagen of een mobiliteitsbudget
• Een tewerkstelling in regio Mechelen. In overleg met je collega’s behoort deels thuiswerken tot de
mogelijkheden.

Interesse? Mail dan nu naar jobs@virteo.com !

