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De Intrastores Online Retail Group is momenteel
één van de snelst groeiende bedrijven in Nederland.
Met meer dan 50 succesvolle webshop formules in
meer dan 14 Europese landen is Intrastores een
begrip in e-retail land.
Naast zelfstandige webshop exploitatie ontwikkelt
Intrastores ook concepten voor andere bedrijven.
Deze bedrijven kunnen middels onze eigen software
shopCtrl hun Ecommerce platform perfect beheren.
Middels zusterbedrijf Salesupply AG is Intrastores ook op
Europees niveau vertegenwoordigd. Momenteel hebben
we in alle serieuze Ecommerce economiën een
zelfstandige vestiging.
Voor onze continue groei zijn we op zoek naar een:

M i c ro s o f t . N ET D e ve l o p e r m/v
( 40 u u r p /we e k )

Functie-inhoud

Functie eisen

De .NET ontwikkelaar die we zoeken is
verantwoordelijk voor het vertalen van de functionele
specificaties en HTML/CSS naar een werkende
webwinkel. Daarbij maak je gebruik van ons moderne
shopCtrl platform. Je werkt zelfstandig aan projecten,
maar ook samen met een collega ontwikkelaars en
front-end designers.

Je hebt affiniteit met webshops en eCommerce.
Je hebt een relevante opleiding, minimaal HBO niveau
en eventueel aanvullende cursuservaring.
Je bent positief kritisch.
Communicatief vaardig en iniatiefrijk.

Kennisniveau
ASP.NET, C#, LINQ, Ajax, jQuery
LINQ, LLBLgen en SQL Server.

Je hebt ervaring met het bouwen van websites of
webshops.
Je beschikt over goede contactuele eigenschappen.
Je bent stressbestendig en werkt deadlinegericht.
Je bent flexibel en schrikt er niet van om onder druk te
werken.

Wij bieden

Interesse ?

Flexibele werktijden (tijdens kantooruren).
Representatief basissalaris.
Interessante provisies.
Werk in een zeer enthousiast team.

Indien je geïnteresseerd bent in deze functie
kun je een sollicitatie per e-mail richten aan:
careers@intrastores.com
Je vindt deze vacature natuurlijk ook op onze website:
www.intrastores.com/careers
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