SOURCES
De Overwijk Groep is leverancier van het kwaliteitsconcept Café Salento. Onder dit concept leveren
wij betrouwbare koffieapparatuur, de lekkerste ingrediënten en bieden wij uitstekende technische
service aan o.a. bedrijven, overheid, scholen en gezondheidsinstellingen. Onze klanten kunnen
een beroep doen op een team dat 365 dagen per jaar een probleemloze service levert.
Salento Sources B.V. is onderdeel van deze groep en verantwoordelijk voor vele ondersteunende
werkzaamheden. Voor uitbreiding van ons team te Gorredijk zijn wij op zoek naar een:

Programmeur / Software-engineer / ICT-medewerker
(m/v 32 - 40 uur)
Functieomschrijving
In deze veelzijdige ICT-functie werk je nauw samen met 2 collega’s. Je werkzaamheden zijn met
name gericht op het programmeren in .NET en het maken van beschrijvingen van software (specs).
Het is een pré als je thuis bent in de nieuwste ontwikkelingen alsmede kunnen ook (geringe)
systeembeheer-achtige (Windows) taken tot het takenpakket kunnen behoren.
Functie-eisen
Je denkt en werkt op MBO+ / HBO-niveau en heb je je de volgende programmeertalen eigen
gemaakt: .NET (ASP, C# & VB). Het is wenslijk dat je kunt werken met AZURE en XAMARIN.
Daarnaast kun je zelfstandig werken, heb je technisch inzicht en communiceer je helder. Tevens
denk je goed na over hoe je invulling geeft aan je werkzaamheden en het effect hiervan voor
klanten, collega’s, het systeem en de organisatie.
Kenmerken van onze organisatie zijn een no-nonsens mentaliteit in een dynamische omgeving met
korte communicatielijnen zijn. Bij ons krijg je de kans om te doen waar je goed in bent en is er
ruimte voor eigen initiatief en goede ideeën. Ook zijn er mogelijkheden om je verder te (blijven)
ontwikkelen en bieden we een marktconform salaris.
Graag ontvangen wij uiterlijk vrijdag 15 februari 2019 je brief + CV o.v.v. “ICT-Medewerker”
digitaal op vacature@overwijk.nl. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen
met mevrouw T. Schaap of de heer P. Hansma (afdeling P&O 0513 – 46 50 50)
Voor meer informatie over onze organisatie en activiteiten kijk op www.cafésalento.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

