
 

 

Junior .NET Developer 

TEC IT ? 

Weer één van die duistere recruteringsbureau’s ? Een opdringerig interimkantoor dat je stalkt met 

telefoontjes ?  Een nieuwe Internet of Things hype ? 

Niks van dit alles. TEC IT is een onafhankelijk IT-consultancy bedrijf. We horen bij een grote Europese 

speler, The House of HR: een huis vol bedrijven die zich bezighouden met het koppelen van de juiste 

werknemer aan het best passende bedrijf. Onze kamer in dat huis is TEC IT: ons bedrijf zoekt (en vindt) de 

beste IT’ers voor grote bedrijven in België. 

We werven dus IT experten en young talents aan, en ‘detacheren’ hen als consultant bij één van de vele 

bedrijven in onze portefeuille. 

Voor onze young talents gaan we een stap verder. Twee jaar lang geven we je de volledige ondersteuning: 

we plaatsen je bij één van onze bedrijven, we betalen je opleidingen die je nodig hebt voor je opdracht, je 

krijgt ook coaching in soft skills, een stevige maandwedde en een coole wagen. En wat na die twee jaar ? 

Dan kan je in dienst gaan bij de klant, als een volwaardige (niet meer zo junior) werknemer die een mooie 

carrière kan maken ! 

 

Onze klant ? 

Dit bedrijf is een grote HR groep gebaseerd in Gent. Ze doen de loonberekening voor bedrijven, hebben 

een preventiedienst van artsen die bedrijven ondersteunen, bouwen mee aan veiligheidsbeleid van een 

werkgever, kortom, ze geven ondersteuning aan ondernemen in al zijn facetten. 

Ze hebben heel wat kantoren over heel het land, maar hun hoofdzetel ligt in Gent. Daar bevindt zich ook 

de IT-afdeling. Zij geeft ondersteuning in de bouw en het onderhoud van alle nodige software die een 

ondernemer nodig heeft om zijn HR-beleid vorm en inhoud te geven. 

Een job bij deze klant betekent werken in een open sfeer waar klantgerichtheid, duurzaam werknemers-

engagement, ontwikkeling en vitaliteit centraal staan. Je geniet een grote autonomie: kandidaten die 

graag wendbaar en oplossingsgericht werken en ownership nemen, voelen zich meteen thuis. Korte 

communicatielijnen, een vlotte doorstroom van informatie en snelle beslissingsprocessen ondersteunen 

jou hierbij. 

 

Concreet ? 

In deze functie help je mee ontwikkelen aan nieuwe en bestaande applicaties, d.w.z. programmeren, 

testen, corrigeren, onderhouden en documenteren. Je doelstelling daarbij: feilloze 



informaticatoepassingen. Niet te vergeten: ook het unit testen van je ontwikkelde code staat op je 

takenlijstje.  

Maar je mag ook een stap verdergaan: je begeleidt interne projecten door het opstellen van gerichte 

analyses die de details definiëren voor het te ontwikkelen programma. 

Je werkt nauw met business analisten en het infrastructuurteam samen, alsook met de bredere 

organisatie. Je moet dus af en toe eens uit je codeer-hokje komen ;) 

 

Voel je je geroepen ? 

 Je hebt een eerste ervaring met .Net programmeren. 

 Je hebt al eens een technische of functionele analyse geschreven. 

 Je beschikt over kennis rond .Net (EF, ASP.NET, MVC, Service Fabric, …). 

 Je bent niet alleen een teamplayer, maar kan ook goed om met tijdsdruk. 

 Je spreekt vlot Nederlands en Engels, kennis van het Frans en/of Duits is een pluspunt. 

 

Nog steeds overtuigd ? Kom gerust eens langs bij TEC IT, we geven je wat meer uitleg en een kop koffie. 


