C# .NET MVC Web Developer
Bedrijfsprofiel
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging bij een interessant bedrijf? Visual Reality is het bedrijf
achter de grootste Tennis/Badminton/Squash portal van Nederland: www.toernooi.nl.
Wij zijn helemaal gericht op de sportwereld, ontwikkelen software voor het organiseren van
toernooien en competities, berekenen van ranglijsten, wedstrijdstatistieken en head-to-head
statistieken.
Wij brengen sporters met elkaar in contact, bevorderen onderlinge competitie en geven bonden
inzicht in prestaties door snelle en interessante statistieken. Onze klanten bevinden zich over de hele
wereld, van sportclubs tot internationale sportbonden voor wie wij de gehele automatisering
verzorgen.
Bedrijfscultuur
Ons bedrijf heeft een informele, gezellige sfeer en er is sprake van een open cultuur. Samen werken
we aan de beste oplossingen voor onze klanten. De medewerkers zijn casual gekleed en er is een
verzorgde lunch. Je werkt op een snelle PC met een 30" scherm.
Functieomschrijving
Wij zoeken een enthousiaste C# .NET MVC Web Developer met een passie voor digitale media en
sport. Je maakt deel uit van een ontwikkelteam dat werkt aan diverse grote eigen websites waarin je
wordt uitgedaagd je kennis toe te passen en verder te ontwikkelen.
Als developer ben jij diegene die de vertaling maakt van het responsive design naar een robuuste
user experience voor zowel mobiel als desktop. Dit doe je niet alleen, maar samen met een leuk
team.
Samen met je collega's ontwerp je oplossingen voor nieuwe functionaliteit, die je dan zelfstandig
uitwerkt. Dit terwijl de gebruikers kunnen blijven vertrouwen op de kwaliteit en stabiliteit die ze
gewend zijn.
Wij willen onze gebruikers de best mogelijke gebruikerservaring bieden, dit betekent dat er continu
aandacht is voor de doorontwikkeling van onze producten. We zijn dan ook altijd op zoek naar
nieuwe technieken en methoden om onze producten te verbeteren.
Functie-eisen
HBO werk- en denkniveau en minimaal 1-2 jaar werkervaring. Je bent bekend met de Microsoft
producten en op de hoogte van de huidige internet- en designconcepten.

Wij werken samen met sportbonden in het binnen- en buitenland, communicatieve vaardigheden in
het Nederlands en het Engels zijn daarom ook een vereiste.
Affiniteit met sport is uiteraard een pre.
Benodigde kennis:
-

C#, ASP.NET, MVC, Razor

-

HTML5, CSS3, Javascript (jQuery, JSON), Responsive web design, Gulp

-

Kunnen werken met Source Control producten zoals Git

Is deze uitdaging iets voor jou? Dan ontvangen wij graag je CV en hebben we een kopje koffie voor je
klaar staan.
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