
 
Als gepassioneerde IT-partner assisteert SoftAdvice al meer dan 20 jaar ondernemingen met het 

beheren en transformeren van informatie. Als specialist in ERP-projecten en document 

managementsystemen werken we telkens opnieuw aan unieke projecten voor een erg divers cliënteel. 

Als rasechte Kempische kmo met kantoor in Turnhout spelen we in op de vraag van morgen. Een hecht 

team van sterke professionals en  onze toonaangevende technologieën liggen dan ook aan de basis van 

ons succes.  

Op zoek naar een echte IT-uitdaging? Dan verwelkomen we je graag in ons team als (m/v): 

 

.NET Developer 
 

Als IT-er bij SoftAdvice kan je dan ook rekenen op heel wat voordelen. Zo betekent dit voor jou als 

gepassioneerde .NET Developer o.a.: 

• werken op een vaste werkplek in Turnhout, dicht bij huis  

• een mature, collegiale werkomgeving  

• glijdende, gezinsvriendelijke uren 

• meeslepende development uitdagingen 

 

Je focus als .NET Developer ligt op het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren, verbeteren en beheren 

van software in overeenstemming met specifieke noden van klanten. Je werkt nauw samen met je 

collega-consultants en bepaalt mee welke architectuur het best geschikt is voor de diverse projecten. 

Waar nodig onderzoek je softwareproblemen en los je deze adequaat op. Kortom, een uiteenlopend, 

inspirerend en afwisselend takenpakket voor een rasechte developer. 

 

Wij zoeken dan ook … een IT-developer in hart en nieren 

• met een passie voor .NET  

• die een goede kennis van WCF Platform en Webservices technologieën (SOAP/REST) heeft  

• getuigt van een sterke analytische en oplossingsgerichte geest 

• maar bovenal een stabiele teamspeler is 

 

Wij bieden jou… 

… een competitief verloningspakket met firmawagen en diverse extralegale voordelen. Je werkt bij een 

stabiele organisatie met een oerdegelijke reputatie. Je volgt ontwikkelingen en trends op het gebied van 

nieuwe technologieën, ontwikkelmethodes en ontwikkelomgevingen op de voet op. Tegelijkertijd beland 

je in een familiale sfeer tussen andere technisch specialist-collega’s. 

 

Interesse? 

Stuur je cv naar solliciteren@goelen.be t.a.v. Pieter Gaukema. Snelle reactie en discretie gegarandeerd. 

Voor meer informatie kan je ons contacteren op 014/61 57 87.  
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