
 

 

 

.NET Ontwikkelaar (Azure) 
 
 
Vacature (Azure) .NET Ontwikkelaar 
Ter uitbreiding van ons development team zijn wij op zoek naar een enthousiaste .NET Developer die 
tevens ervaring heeft met Azure. 
 
Je gaat meewerken aan de ontwikkeling van de Building Cloud. Dit is een schaalbaar platform waarin 
we 3D gebouwmodellen en vastgoed informatie opslaan en ontsluiten via Web API’s.  
 

 
Hiervoor maken we gebruik van de nieuwste technieken die op dit moment beschikbaar zijn, waaronder 
Azure Cosmos DB in combinatie met andere Azure storage oplossingen en .NET Core en ASP.NET 
Core. Je komt te werken in een professioneel team van 15 ervaren ontwikkelaars verdeeld over een 
aantal (scrum) teams. 
 
Competenties kennis en vaardigheden: 

 Een afgeronde HBO/WO opleiding; 

 Ruime ervaring met .NET / Minimaal 5 jaar werkervaring als .NET ontwikkelaar; 

 Abstract denkvermogen; 

 Analytisch en kritisch; 

 Creatief en oplossingsgericht; 

 Communicatief vaardig; 

 Blijft graag up-to-date met de laatste technieken; 

 Kan agile werken; 

 Ervaring met C#, ASP.NET en Web API; 

 Ervaring met ASP.NET Core en TFS is een pré; 

 Ervaring met Web App, Azure Storage en Azure Cosmos DB is een pré. 
 

Wie is Vabi? 

We zijn één van de eerste softwarebedrijven van Nederland. Daar mag je best over opscheppen op 
een verjaardag. Ondertussen zijn we natuurlijk met onze tijd meegegaan en kom je in aanraking met 
de nieuwste technieken. 

We innoveren constant en iedereen in het team draagt daar aan bij. Dus jij straks ook! Dagelijks 
vertrouwen meer dan 2000 bedrijven in de vastgoedsector op berekeningen uit onze software en 
maken daardoor betere beslissingen. Iedere dag komen daar meer klanten bij. We groeien keihard en 
hebben een ambitieuze groeidoelstelling en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Zowel voor 
onze klanten als voor onze medewerkers streven wij naar het beste. 

  



 

 

 
Wat bieden we jou? 

Wij bieden je een full time functie (40 uur) met verantwoordelijkheid, uitdagingen en ruimte voor 
ideeën. Uiteraard staat daar een prima salaris tegenover en interessante secundaire 
arbeidsvoorwaarden waaronder 30 verlofdagen, 66% pensioenvergoeding en een WIA verzekering. 
Ook voorzien wij je van alle middelen die je nodig hebt voor je werk en je ontwikkeling.  

Daarnaast hebben we iedere maand wel een activiteit op de planning staan, van een Prison Escape 
tot aan abseilen van de Euromast, de jaarlijkse familie-bbq of een VR-workshop. Zo leer je jouw 
collega’s ook buiten werktijd goed kennen. 

Heb je zin om bij ons aan de slag te gaan? 

Wacht niet te lang en stuur je cv en motivatie naar 
werkenbij@vabi.nl. Doe dat ter attentie van Jacqueline 
of Kirsten, zij nemen verder contact met je op. Als je 
nog vragen hebt kun je die naar hetzelfde emailadres 
sturen of ons even bellen via 015-2574420. 

Ik zie je reactie graag tegemoet! 

  

 
Informatie voor Bureaus 
 
Wij wensen deze vacature middels eigen werving in te vullen, zonder tussenkomst van werving & 
selectie-, detachering- en/of uitzendbureaus.  
Acquisitie wordt derhalve niet op prijs gesteld. 
 
Voorgestelde kandidaten zonder nadrukkelijke uitvraag worden als niet verzonden beschouwd en niet 
in behandeling genomen. 
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