Software Developer (.NET/Azure)

Werken aan ons wereldwijde platform met behulp van de nieuwste technologieën
Team: Software Development
Bij Bryder werken onze collega’s met passie en energie binnen hun expertisegebied en zijn wij graag
op de hoogte van de nieuwste softwaretechnologieën. Als Software Developer (.NET/Azure) werk jij
samen met je teamgenoten om zo het uiterste te halen uit je werk én jezelf.
Wij bedienen onze klanten wereldwijd met ons in de cloud gehoste Building Information Platform (BIP).
Onze ambitie is om de wereld te veroveren met ons platform. Vanwege deze ambitie zoeken we een full
stack .NET software developer met een passie voor Cloud native architecturen en dan met name de
Azure cloud.
Je gaat bij ons onder andere de uitdaging aan om een Service Oriented Architecture, gebaseerd op
.NET Core/Angular en Web App en Job Services/Storages op Azure, de transitie te laten maken naar
een microservices architectuur op de Azure Cloud, waarbij gekeken wordt of de architectuur serverless
geïmplementeerd kan worden (denk aan Azure Functions/Event Grid/CosmosDb e.d.). Hierdoor kan
onze software wereldwijd 24/7 beschikbaar zijn. Een mooie rol, want je werkt aan functionaliteiten die
een groot verschil maken voor onze organisatie.

In jouw werk...

•
•
•
•
•
•
•

Maak je deel uit van een zelfsturend Agile Scrum team;
Werk je met de nieuwste technologieën aan ons wereldwijde platform;
Ontwikkel en onderhoud je ons platform in een .NET-omgeving;
Draag je bij aan het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe technologieën;
Test, verbeter en implementeer je .NET-applicaties;
Neem je deel aan onze Daily stand-up;
Zorg je voor het borgen van de kwaliteit van ons platform.

Wat breng je mee?

Als Software Developer heb je een abstract denkvermogen, je bent analytisch en oplossingsgericht. Je
hebt passie voor zowel cloud native applicaties op Azure als front-end technologie, zoals bijvoorbeeld
Angular, en de intrinsieke motivatie om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen je
vakgebied. Je noemt jezelf trots een full stack developer.
Verder breng je mee:
• Minimaal een hbo-opleiding (Informatica/IT);
• Minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;
• Aantoonbare ervaring met C#.NET;
• Aantoonbare ervaring met HTML5, CSS, TypeScript en Angular;
• Relevante opleidingen en certificeringen zijn een pré;
• Ervaring met Azure (Azure Storage/CosmosDb/etc.) is een pré;
• Ervaring met Azure DevOps is een pré;
• Ervaring met Agile Scrum is een pré;
• Communicatieve vaardigheden en beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal in woord
en geschrift.

Wat krijg je van ons?

•
•
•
•
•
•
•

Ruimte voor ideeën, innovatie, verantwoordelijkheid en uitdaging;
Investering in persoonlijke ontwikkeling;
Leuke en gezellige collega’s;
Investering in jouw persoonlijke ontwikkeling. Je mag 10% van je werktijd besteden aan het
opdoen van kennis, bijvoorbeeld door het volgen van cursussen via Pluralsight. Daarnaast zitten
er voordelen aan het partnership met Microsoft, zoals diverse trainingen;
Maandelijks uitjes;
Een fulltime functie (40 uur);
Prima salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden;

•
•
•

66% pensioenvergoeding;
WIA-verzekering;
30 verlofdagen.

Jouw werkplek

Benieuwd wat Bryder doet? Neem contact op voor een kopje koffie. Hieronder geven we alvast iets
meer informatie.
Bryder is een onderneming gericht op het grootschalig digitaliseren van bestaande vastgoed voor
property, facility managers en vastgoedbeheerders.
Onze Digital Twins zijn 3D gebouwmodellen met unieke visualisatie, lokalisatie en presentatie
mogelijkheden. Uit de Digital Twins onttrekken wij informatie en kunnen we informatie toevoegen.
Met de unieke combinatie van onze software en onze digitalisatie service is Bryder gegroeid tot de
grondlegger bij het digitaliseren van de vastgoedsector in Nederland. Een digitalisatieslag die
ongekende nieuwe mogelijkheden biedt of het nu gaat om smart, connected-, en sustainable buildings;
of om procesoptimalisatie voor property en facility managers.
Onze ambitie kent geen grenzen gezien onze internationale ambities.
Bryder biedt de ruimte om jezelf te ontwikkelen en vindt innovatie belangrijk. Hier werken we
enthousiast, flexibel en vooral samen. Jouw ideeën zijn waardevol voor ons en onze klanten.
Je werklocatie is in Delft.

Solliciteren

Is deze functie wat voor jou en wil je solliciteren? Dat kan! Mail je cv en motivatie naar
werkenbij@vabi.nl of solliciteer direct via de website.

Vraag het Bryder

Heb je na het lezen van de vacature nog een vraag, mail dan naar werkenbij@vabi.nl.

