
Software Developer

Ben jij fulltime beschikbaar en wil je werken voor een jonge, ondernemende, klantgedreven organisatie? 
Wij zijn per direct op zoek naar enthousiaste en flexibele Software Developers.

Wie is Intrasurance Technology Services?
Intrasurance Technology Services (ITS) is een innovatieve organisatie die vanuit ’s-Hertogenbosch innovatieve IT-oplossingen ontwikkelt op het ge-

bied van online verzekeren. Vanuit onze missie om klanten zelfverzekerd te maken bieden wij een Software as a Service (SaaS) administratiesysteem 

voor schadeverzekeringen. Zo ondersteunen wij verzekeringsbedrijven (nationaal en internationaal) bij het behalen van de doelstellingen van hun 

business. ITS maakt deel uit van de Intrasurance Group welke een groei doormaakt in binnen- en buitenland.

Wat zijn de werkzaamheden?
Als Software Developer ben je verantwoordelijk voor het aanpassen, uitbreiden en de nieuwbouw van ons softwareplatform. 

Jouw werkzaamheden in het kort:

     Je bouwt aan nieuwe functionaliteiten en voert wijzigingen op bestaande functionaliteiten door

     Je automatiseert testscripts die zijn opgesteld door Test Engineers

     Je werkt aan het verminderen van technical debt

     Je werkt aan het oplossen van defects

Wat bieden wij?
Wij bieden jou een fulltime functie met veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Je komt te werken in een jong, gezellig en bovenal professioneel 

team. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om relevante opleidingen te volgen en door te groeien binnen het bedrijf. Je krijgt de mogelijkheid om 

relevante opleidingen en training te volgen waarbij eigen initiatief wordt gewaardeerd. Natuurlijk ontvang je ook een passend salaris.

Wat verwachten wij van jou?
Je beschikt over grondige kennis van operationele applicaties, componenten in de ICT-infrastructuur en andere applicatiecomponenten. Verder 

heb je minimaal 3 jaar ervaring als softwareontwikkelaar in een Microsoft omgeving en hebt een gedegen basiskennis op het gebied van ASP.NET, 

C#, SQL Server. Je vindt het leuk om binnen een snelgroeiend bedrijf te werken en jouw bijdrage te leveren aan de prettige werksfeer binnen 

Intrasurance Technology Services.

     een afgeronde, relevante hbo-opleiding, bijv. op het gebied van hogere of technische informatica;

     je bent Microsoft Certified Application Developer (MCAD) of Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) of je bent bereid deze 

          certificaten tijdens je dienstverband te behalen;

     brede kennis van relevante ontwikkeltools en -methoden;

     kennis op andere relevante ICT-gebieden zoals React, JSON, MVC, HTML & CSS, is een pre;

     een pragmatische en leergierige instelling met een hoog analytisch vermogen;

     een teamspeler die ook in staat om zelfstandig te werken;

     een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de inhoud van de functie bel je naar Geert de Jong, Development Manager, via telefoonnummer 06-48566828. Wil je 

direct solliciteren, stuur dan je curriculum vitae en een duidelijke motivatie naar g.dejong@intrasurance.nl.

Screeningbeleid
Sollicitanten die reageren op vacatures bij ITS worden gescreend. Deze screening bestaat - afhankelijk van de functie - uit de volgende stappen: 

het nagaan van referenties, het toetsen van de authenticiteit van identiteitspapieren en diploma’s en het opvragen van een Verklaring Omtrent het 

Gedrag (VOG). Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Disclaimer
Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, onder verwijzing naar de disclaimer van Intrasurance.

Voor meer informatie zie www.intrasurance.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld


