New Bridges

Vacature C# Developer

MEDIOR / SENIOR C# DEVELOPER
New Bridges ontwikkelt en levert high-tech voice processing systemen. Je vindt onze systemen bij
banken (voor telefonisch bankieren), maar ook in ons succesvolle product Nerve Centre®. Via onze
partners verkopen we Nerve Centre® overal waar groepen mensen in noodgevallen moeten worden
geïnformeerd via telefoon, SMS, apps etc. Onze klanten zijn chemie-bedrijven, defensie,
ziekenhuizen, overheidsinstellingen, maar ook een dierentuin en een melkfabriek. Verkoop van
projecten en producten vindt in hoofdzaak via ons partnernetwerk plaats. Momenteel vooral in
Nederland.
Wij zoeken uitbreiding voor ons R&D Team.
Herken jij je in de volgende punten:







Nieuwsgierig (en misschien zelfs meer dan dat!)
Softwareontwikkeling is een vak
Mooi gestructureerde, cleane code geeft je voldoening
Eerst willen begrijpen wat je doet voordat je aan het werk gaat.
Architectuur mag tijd kosten; kan niet bestaat niet
Je hebt een afgeronde HBO opleiding (bij voorkeur in de IT)

En sta je niet met je mond vol tanden als het gaat over zaken als MVVM, oAuth, WPF, WCF,
MultiThreading? Dan hebben wij wellicht dé functie waar jij naar zoekt.
In deze functie werk je samen met andere collega’s uit Nederland en/of onze nearshore locatie in
een SCRUM team. In onze organisatie ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig voorbereiden en
uitvoeren van je werk waarbij het zwaartepunt op complexe, back-end code zal liggen. Daar kun je
het echter niet bij laten, je zult ook moeten zorgen dat er goede APIs en documentatie aanwezig is
zodat de front-end goed aansluit op je nieuw gebouwde modules.
New Bridges biedt:





Dynamische werkomgeving waarbij we werken voor veel verschillende soorten klanten
Prettige omgeving om je kennis en ervaring sterk uit te breiden
Marktconform salaris met prima secundaire arbeidsvoorwaarden
Een informele, platte organisatie met korte communicatielijnen.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je reactie met motivatie en CV naar Marnix van
Bruggen, directeur van New Bridges (per e-mail via sollicitaties@newbridges.nl ). Wil je eerst meer
weten? Stuur dan je vragen per e-mail of bel ons op onderstaand telefoonnummer. Je mag er op
rekenen dat er een uitgebreid selectie en (wederzijds) kennismakingstraject gebruikt wordt voordat
er een eventueel contract wordt aangeboden.
Twee dingen die niet op prijs worden gesteld:
1. simpelweg je c.v. insturen zonder motivatie waarom je denkt bij ons te passen
2. acquisitie naar aanleiding van deze vacature (t.a.v. alle callcenters, adviseurs, bemiddelaars
etc: dat betekent dus niet bellen/mailen etc.)
New Bridges - Calandstraat 44
3316 EA - Dordrecht
+31 (0)88 6600333

www.newbridges.nl

www.nervecentre.nl

