Vacature Medior Developer
Toe aan een nieuwe en uitdagende stap als ontwikkelaar binnen ons mooie verzekeringsbedrijf?
Dan zoeken wij jou!
Wie zijn wij?
BSB Volmachten is een volmachtbedrijf actief in de regio Zuid Limburg (Geleen). Wij verzorgen de
backoffice voor een groot aantal onafhankelijke intermediairs, inclusief het eigen intermediairbedrijf,
BSB Verzekeringen. Inmiddels zijn we trots te melden, onderdeel van Nedasco te zijn en daarmee
100% dochter van Aegon.
Vriendelijkheid en servicegerichtheid staan bij ons hoog in het vaandel. Hiervoor hoeven wij geen
moeite te doen, zo zijn wij gewoon.
Wat ga jij doen?
Als Medior Developer werk je mee aan het constant aanpassen van onze software architectuur aan de
nieuwe functionaliteit die van ons gevraagd wordt. Je communicatieve vaardigheden staan daarom op
hetzelfde hoge niveau als je ontwikkelcapaciteiten. Je gaat bij ons ontwikkelen met open sources zoals
Java, Angular en Springboot. Daarnaast sluiten we via API’s externe applicaties aan op ons extranet.
Je maakt onderdeel uit van het team DevOps, waarin ontwikkelaars, applicatie- en database beheerders
intensief samenwerken. Een productowner bepaalt de prioriteiten en leidt het scrumteam door de
onderwerpen, gebruikmakend van microservices en Azure DevOps.
Wat breng jij mee?
•
HBO-WO werk- en denkniveau en een IT-opleiding gevolgd.
•
3 jaar of meer ontwikkelervaring, in meerdere omgevingen.
•
Een enorme drive en leergierigheid en de wil om (met je huidige kennisniveau) snel stappen te
maken.
Wie ben jij?
•
Je ben self starting en neemt anderen mee in de bedachte oplossing.
•
Je bent daadkrachtig en resultaatgericht.
•
Je bent in staat de Nederlandse taal te verstaan en te begrijpen.
•
Je toont initiatief en ziet voor jezelf nog voldoende groei- en ontwikkelingsmogelijkheden.
•
Je bent betrokken en collegiaal.
Wat heeft BSB Volmachten jou te bieden?
BSB Volmachten biedt jou een prettige werkomgeving binnen een dynamisch bedrijf, waarbij sprake is
van een informele sfeer. BSB Volmachten biedt naast een prima salaris diverse aanvullende
arbeidsvoorwaarden.
•
Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder 28 verlofdagen en een prima pensioenregeling (100%
werkgeversbijdrage)
•
WGA-aanvullingsregeling en kortingen op diverse verzekeringen
•
Bonus op basis van jouw functioneren
•
Compensatie voor zakelijke reiskosten
•
De mogelijkheid om jouw talenten verder te ontwikkelen
•
Regelmatig leuke activiteiten met jouw collega’s, we doen het tenslotte samen.
Is dit jouw baan?
Reageer dan zo snel mogelijk! Stuur jouw CV en motivatie naar personeelszaken@bsbvolmachten.nl.
Heb je vragen over deze functie of wil je meer weten over BSB Volmachten, dan staat Remco
Schenkhuizen jou graag te woord (046-4230231).
Wij stellen het niet op prijs als andere bedrijven op deze advertentie reageren om hun diensten aan te
bieden.

