Junior / Medior Ontwikkelaar
Ben jij oplossingsgericht, flexibel en een ontwikkelaar pur sang? Wil jij het allerbeste zijn in je vak
en ben je op zoek naar een uitdagende baan bij een stabiel en toonaangevend bedrijf? Lees dan
snel verder!
De baan
In verband met groei van onze organisatie en de portfolio zijn we op zoek naar een ontwikkelaar die
ons ontwikkelteam komt versterken. Je voert zelfstandig en in nauwe samenwerking met collega’s en
een informatieanalist programmeeropdrachten (in het kerndeel van applicaties) uit. Daarnaast ben je
verantwoordelijk voor conversies voor klanten, welke periodiek plaats kunnen vinden. Er wordt
gewerkt aan nieuwe projecten die te maken hebben met het uitwisselen van privacy gevoelige
informatie door middel van webservices, aansluiting vinden bij digitalisering van de rechterlijke
macht, nieuw ontwerp van de koppeling met Microsoft Exchange server, uitwisseling van gegevens
met klantenportaal, integratie van documenten indexering, koppeling met financiële applicaties,
koppeling van documentenscanners, workflow, optimaliseren van relatie- en documentenbeheer en
automatisering van documentenproductie.
Als ontwikkelaar verlies je nooit het grotere geheel uit het oog, ben je integer en altijd op zoek naar
nieuwe mogelijkheden. De ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling in deze functie
pak je met beide handen aan! Dat maakt jou de juiste kandidaat voor deze functie.
Jij






Hebt ervaring met object georiënteerd programmeren in zowel front- als backend, hoofdzakelijk
Javascript
Kennis van Java, Servoy, Eclipse en MS SQL is een pré
Beschikt over MBO/HBO werk- en denkniveau en hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring
Bent accuraat, flexibel en leergierig.
Daarnaast heb je een analytisch vermogen, hou je van gestructureerd werken, ben je een
doorzetter en oplossingsgericht.

Wij




Wij bieden een uitdagende baan in een professionele en stabiele organisatie met uitzicht op een
vast dienstverband
Daarnaast bieden wij aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een
incentiveprogramma
Je komt te werken op een afdeling waar een informele en collegiale werksfeer heerst, waarbij je
regelmatig teambuilding-uitjes mag verwachten!

Wie zijn wij?
Devoon is een platte en dynamische organisatie met 15 werknemers die onder meer software
ontwikkelt voor het notariaat. Onze mensen werken met veel passie aan een mooi product.
Daarnaast maakt Devoon deel uit van een grotere organisatie, de Lexxyn Groep, die onze belangen
behartigt in de juridische sector. Bij de totale organisatie werken nu 150 mensen, meer informatie
hierover is te vinden op www.lexxyn.nl.
Werken bij Devoon betekent kiezen voor een buitengewoon professionele werkomgeving. Devoon is
toonaangevend architect en leverancier van NEXTassyst, een compleet en toegankelijk
softwarepakket voor notariskantoren van elk formaat.
Meer informatie over Devoon is te vinden op onze site www.devoon.nl.
Enthousiast?
Stuur je CV en motivatie naar Pauline van Gageldonk – vacatures@devoon.nl
Voor meer informatie kun je ook bij haar terecht via 088-002 84 00 of bovengenoemd emailadres.

