Vacature
Wil jij werken op een plek met een belangrijk maatschappelijk doel? Direct
resultaat zien van je werk? Werken in een hecht, klein en jong team, met veel
opleidings- en doorgroeimogelijkheden? Dan ben jij degene die we zoeken!

(allround) Junior Web Developer (1,0 fte)
Functie inhoud
SeniorWeb (standplaats: Utrecht) is op zoek naar een enthousiaste veelzijdige
web developer. Als web developer ben je medeverantwoordelijk voor de
doorontwikkeling en het beheer van onze website en extranet. Je hebt kennis
en/of ervaring met zowel frontend- als backend development. Je komt te werken
in een klein team dat kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Je werkt met de
nieuwste technologieën en de laatste frameworks.
Jij hebt
-

HBO werk- en denk niveau;

-

Ervaring met HTML5, CSS, JQuery/Javascript;

-

Ervaring met ASP.NET MVC, SQL Server en C# of bereid dit te leren;

-

Kennis van MS Dynamics CRM is een pre;

-

Affiniteit met nieuwe technologie en bent onderzoekend;

-

Goede communicatieve vaardigheden;

-

Je werkt zelfstandig en nauwkeurig;

-

Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed

Wij bieden
Wij bieden een afwisselende, brede functie met goede arbeidsvoorwaarden en
een salaris dat past bij je opleiding en ervaring. Aandacht en ruimte voor eigen
initiatieven en veel eigen verantwoordelijkheid. Tevens kun je rekenen op een
prettige werksfeer in een informele omgeving met enthousiaste collega’s en
goede opleidings- en doorgroeimogelijkheden. Je krijgt een uitstekende werkplek
voorzien van een goede computer met meerdere schermen.

Over SeniorWeb
SeniorWeb is een landelijke vereniging zonder winstoogmerk die al sinds 1996
actief is met als doel de digitale wereld begrijpelijk te maken voor senioren. Zo
kan iedereen het gemak en het plezier van de computer en internet ervaren, en

blijven meedoen in de maatschappij van vandaag. Inmiddels zijn al ruim 149.000
senioren lid van SeniorWeb. Het lidmaatschap biedt een mix van computerhulp,
educatie en informatie. We bieden onder meer een kwartaalblad, online cursussen
en computerhulp via internet, per telefoon en aan huis. SeniorWeb werkt samen
met 3.000 vrijwilligers in het hele land, zelf ook senioren, die hun leeftijdgenoten
helpen in de 410 SeniorWeb Leercentra of bij onze computerhulpdienst. De
kernwaarden van SeniorWeb zijn menselijk, begrijpelijk, ondersteunend,
toegankelijk en inspirerend. Het team van SeniorWeb bestaat uit 30 medewerkers
in de leeftijd tussen 25 en 55 jaar.
Sollicitatie en informatie
Mail je brief met curriculum vitae naar mderuijter@seniorweb.nl t.a.v. Mark de
Ruijter.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

