Front end of back end developer? Bij GLS kun je kiezen! Heb jij de drive om state-of-the-art software te ontwikkelen? En wil je
naast software ook jezelf ontwikkelen? Dan heeft GLS een uitdagende baan voor je!
Voor de uitbreiding van ons IT Development Team op het hoofdkantoor in Utrecht zijn we op zoek naar een:

Softwareontwikkelaar .NET C#
Binnen het IT Development Team van GLS werken front end en back end ontwikkelaars. Waar ligt jouw interesse en/of
specialisme? Ontwikkel je graag tools voor gebruikers, werk je liever aan de server-kant of vind je het interessant om op beide
vlakken bezig te zijn? Bij GLS kun je aangeven waar je voorkeur naar uit gaat.
In onze ambitie naar ‘operational excellence’ en efficiency zijn we voortdurend op zoek naar hoogwaardige creatieve en
innovatieve oplossingen. Hiervoor gebruiken we de nieuwste tools zoals Microsoft Visual Studio 2015 en Team Foundation Server.
Je werkt in teamverband samen aan en denkt mee over nieuwe ontwikkelingen en toepassingen.
Wat doe je als softwareontwikkelaar bij GLS?

Je bouwt slimme, betrouwbare en toekomstbestendige front end/back end functionaliteiten voor zowel de interne als de
externe klant. Hierbij kun je denken aan: track & trace-functies, klantsystemen, webapplicaties, PakketShop-toepassingen,
facturatie, barcode scan en printtoepassingen.

Samen met je collega’s implementeer je de ontwikkelde software.

Je vertaalt effectief de wensen uit de organisatie naar een technisch ontwerp en programmatuur.

Wie ben jij?

Een ambitieuze en creatieve MBO+’er/HBO’er (informatica) met enkele jaren ervaring als softwareontwikkelaar.

Je beschikt over een sterk ontwikkeld analytisch vermogen.

Je bent zelfstandig, communicatief vaardig, resultaatgericht en leergierig.

Je beheerst C#.

Je bent goed in object georiënteerd ontwerpen en programmeren.

Je hebt ervaring met één of meer van de volgende disciplines:
serverprocessen (console en services), ASP.Net, Microsoft IIS, WPF en/of WCF.

Bij voorkeur ben je een gecertificeerd Microsoft Professional.

Affiniteit met Linux is een pre.
Wat bieden wij?
Een uitdagende baan in onze groeiende organisatie. Door onze open en platte organisatiestructuur is er veel ruimte voor eigen
inbreng en ondernemerschap. Creativiteit en initiatieven worden dan ook zeer gewaardeerd. Vanzelfsprekend is daarnaast een
goed pakket aan arbeidsvoorwaarden onderdeel van ons aanbod, waaronder het volgen van opleidingen.
Sollicitaties met motivatie en CV kunnen worden gestuurd aan: sollicitatie@gls-netherlands.com. Voor nadere inhoudelijke
informatie over deze functie kan telefonisch contact worden opgenomen met de afdeling P&O op nummer 088 550 3006.

GLS - innovatief, succesvol en dynamisch - Groei samen met ons!
Grenzeloze betrouwbaarheid, maximale snelheid, gegarandeerde zekerheid. Gerealiseerd door 14.000 medewerkers die door
heel Europa jaarlijks meer dan 400 miljoen pakketten vervoeren en op tijd bezorgen.
Dát is GLS.
Commerciële acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

