Dynamics NAV Developer – Locatie: Houten
Ben jij een Dynamics NAV ontwikkelaar die op zoek is naar een tweede of derde stap
in je carrière? Wij zoeken jou als je vanuit gedegen kennis en ervaring hoogwaardige
uitbreidingen realiseert voor op Microsoft Dynamics NAV gebaseerde oplossingen.
Wil jij bijdragen aan ons doel om de meest innovatieve speler in de markt te zijn?
Reageer dan direct.

Opdrachtgever
Opdrachtgever is een succesvolle leverancier van standaard software op basis van
Microsoft Dynamics NAV, gericht op de flexmarkt en zakelijke dienstverlening.
Bedrijven als Brunel, AB Vakwerk, SUSA, Timing, Covebo, Michael Page en POSG
werken met hun innovatieve software. Met ruim 70 medewerkers is de organisatie
overzichtelijk en informeel, maar kwalitatief hoogstaand. Hun merk staat voor klasse,
niet de middenmoot maar innovatiever, meer integratie en meer efficiency. Cultuur is
te typeren als professioneel, resultaatgericht en vooral ook collegiaal. Je zult snel
merken dat je bij ons je kwaliteiten optimaal kunt ontplooien.

Functievereisten
+ HBO/WO werk- en denkniveau
+ Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het ontwikkelen in Microsoft Dynamics NAV
+ Passie voor het development vak en engagement in je werk
+ Kennis van en ervaring met Microsoft Powershell, SQL server en webservices is een
pré
+ Kennis van uitzenden, consultancy en administratieve processen is een pré
+ Analytisch denkvermogen, schakelvermogen en een accurate werkwijze
+ Ambitieus, communicatief sterk en meedenkend
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Aanbod
+ Goede arbeidsvoorwaarden zoals een goede pensioenregeling, telefoon, laptop en
28 vakantiedagen
+ Vakantiedagen bijkopen is mogelijk
+ Een aantrekkelijke bonusregeling
+ Een platte organisatie waar iedereen van elkaar blijft leren
+ Een leuk en hecht team waarin je kunt deelnemen aan verschillende activiteiten
+ Persoonlijke groei en ontwikkeling
Solliciteren
Wil jij aan de slag als Salesforce Developer? Mail je CV en motivatie
naar chris@signature-recruitment.nl. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met
Chris Raghoebarsing via 06 24271771.
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