.NET Web Developer Connect24-7

Antwerp, Belgium

Innovative development team with positive work environment is looking for web developer with 3
- 5 years’ experience to further strengthen our development team, responsible for the development,
testing and maintenance of the easy-to-use food tech applications of Connect24-7 in .NET
environment - awesome office 5 min south of Antwerp (no traffic jams!).
Working together with the team you are searching for (innovative) solutions which bring answers to
the needs of our customers. Analytical and creative thinking are important.
You are responsible to implement parts of the proposed solutions on an independent basis. Both
quality of the code as the final result are important to you.
You love to develop applications appreciated by many users while taking along the necessity of
application maintenance in the medium to long term.

Are you .NET developer:
- Very good understanding of .NET 4.0 – 4.5 and C#
- Very good understanding of OO and Design Patterns
- Experience creating web applications using ASP.NET MVC 5 and RESTful API’s with ASP.NET Web
API
- Very good understanding of HTML, CSS3 and JavaScript.
- Experience with Bootstrap and jQuery
- Experience developing WPF applications is a plus
- Experience using Azure SQL Database / SQL CE in combination with Entity Framework (optionally in
combination with Code-First and Code-First Migrations)
Experience with or interest in Windows Azure and Mobile Apps/ Xamarin considered as a plus.
The Lead, design, .NET and mobile developers and the support engineers of Connect24-7 are looking
forward to work with new team member to bring the projects for our customers to even higher
levels!
The team offers you responsibility in challenging innovative projects, super products for restaurants
& food shops which play a vital role in our society and next to this a great salary package.
Interested in developing yourself further and joining our team, send us your CV and applying letter or
a request for a Skype meeting via info@Connect24-7.com . Thank you for your attention!

Point-of-Sale, Sales & Back-office apps for restaurants & food shop - www.Connect24-7.com

.NET Web Developer

Connect24-7

Antwerpen

Innovatief development team met positieve werksfeer zoekt web developer met 3 - 5 jaar ervaring
om ons ontwikkelingsteam te versterken, dat instaat voor de ontwikkeling, het testen en onderhoud
van de gebruiksvriendelijke food tech applicaties van Connect24-7 in .NET omgeving - super kantoor
omgeving 5 min ten zuiden van Antwerpen (geen files!).
In samenwerking met het team zoek je mee naar (innovatieve) oplossingen die antwoord bieden op
de noden van onze klanten, waarbij analytisch en creatief denken belangrijk zijn.
Je bent verantwoordelijk om op zelfstandige basis delen van de voorgestelde oplossingen te
implementeren. Zowel de kwaliteit van de code als het uiteindelijke resultaat zijn belangrijk voor je.
Je ontwikkelt graag applicaties die door de vele gebruikers worden gewaardeerd waarbij je het
belang inziet van het onderhoud van de applicaties op (middel)lange termijn.

Bent u .NET developer:
- Zeer goed begrip van .NET 4.0 – 4.5 en C#
- Zeer goed begrip van OO en Design Patterns
- Ervaring in het ontwikkelen van Web Applicaties met ASP.NET MVC 5 en REST gebaseerde API’s met
ASP.NET Web API
- Zeer goed begrip van HTML, CSS3 en JavaScript
- Ervaring met Bootstrap en jQuery
- Ervaring in het ontwikkelen van WPF applicaties is een plus
- Ervaring in het gebruik van Azure SQL Database / SQL CE in combinatie met het Entity Framework
(optioneel in combinatie met Code-First en Code-first Migraties)
Ervaring met of interesse in Windows Azure en Mobiele apps / Xamarin wordt gezien als een plus.
De Lead, design, .NET en mobiele developers en de support engineers van Connect24-7 kijken uit
naar de samenwerking met de nieuwe collega om de projecten voor onze klanten naar nog hogere
niveaus te brengen!
Het Team biedt u verantwoordelijkheid in uitdagende innovatieve projecten, super producten voor
restaurants & food shops die een belangrijke rol spelen in onze maatschappij en naast dit alles een
mooi salaris pakket.
Geïnteresseerd om u verder te ontwikkelen en ons team te versterken, stuur ons uw CV en
begeleidend schrijven of een verzoek voor een Skype meeting naar info@Connect24-7.com . Bedankt
voor uw aandacht!

Point-of-Sale, Sales & Back-office apps for restaurants & food shop - www.Connect24-7.com

