
 
  

Junior Salesforce Developer 

  

Jouw rol 

Wil jij CRM Developer op Salesforce projecten voor toonaangevende, internationale klanten 

worden? Wil jij een bijdrage leveren aan bedrijfskritische systemen met duizenden, soms zelfs 

miljoenen, eindgebruikers? Wil jij je bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de Salesforce 

practice? Zoek je een omgeving waar je de vrijheid hebt je werk zelf in te richten en waar 

verantwoordelijkheid nemen vanzelfsprekend is? Solliciteer!  

  

Als junior Salesforce Developer focus je voornamelijk op ontwikkelen van het APEX, Java 

framework en configureren en modelleren van Salesforce. Je ontwikkelt custom applications 

en technische designs, test en realiseert interfaces en rapporten. Je hebt de drive om de beste 

Software developer te worden. Bovendien pak je tevens business gerelateerde 

werkzaamheden op, denk hierbij aan bijvoorbeeld presales. Doorgroeimogelijkheden liggen 

op gebied van Lead developer en Technical Architect. 

  

Vereisten 
Must have skills 

 • Je hebt een afgeronde (technische) hbo- of academische opleiding; zoals informatica, 

 kunstmatige intelligentie etc.; 

 • Je wil de beste Software Engineer worden, dus enige programmeerervaring is gewenst, Java en 

 JavaScript is een pre; 

 • Je ziet snel wat er moet gebeuren om een project te laten slagen; 

 • Ervaring met CRM systemen is een pre;  

 • Ervaring met software ontwikkeling en configuratie is een pre. 

 

Soft skills 

 • Communicatief; 

 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 

 • Analytisch en kwantitatief met oog voor detail; 

 • Probleemoplossend; 

 • Draagt de verantwoordelijkheid dat door hem/haar opgeleverde (deel)producten kwalitatief zijn en 

 verzekerd klanttevredenheid. 

  

Plaats in de organisatie 

Capgemini is een Global Strategic Cloud Alliance partner van Salesforce en levert een 

compleet portfolio aan geïntegreerde diensten die onze technologie en diepgaande kennis van 

de industrie rond Digital Transformation, Domein en Platform-technologie combineert. De 

Digital Customer Experience Divisie, afgekort DCX, zal de Capgemini divisie zijn, waarvoor jij gaat werken. 
 

Capgemini heeft alle digitale expertise en ervaring in één dienst samengebracht: Digital 

Customer Experience (DCX). Door deze Capgemini divisie kunnen organisaties voorzien 

worden van alle benodigde diensten om digitale strategieën en platformen te begrijpen en te 

implementeren, zodat zij hun manier van zakendoen en de interactie met eindgebruikers 

fundamenteel kunnen transformeren.  DCX is de expert op het gebied van het leveren van 

digitale diensten. Van Salesforce tot Mobiel en van User Experience Web Applications en 

alles wat daar tussenin zit. 

  

Over Capgemini 



Met bijna 145.000 mensen in meer dan 40 landen is Capgemini een van de meest 

vooraanstaande aanbieders van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. Samen met 

zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte business- en technology-

oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde 

waarde aan de prestaties en veranderingsprocessen van klanten in een groot aantal branches. 

Daarbij werkt Capgemini op een onderscheidende manier - the Collaborative Business 

Experience™ - aan het behalen van snellere en betere resultaten in samenwerking met klanten 

en technologiepartners. Dit houdt onder meer in dat we jou volop kansen bieden, zowel 

vakinhoudelijk als persoonlijk, om samen met vakgenoten het maximale uit jezelf en jouw 

carrière te halen. Ga relaties aan, ontwikkel jezelf en creëer impact. Je kunt rekenen op een 

afwisselende baan in een inspirerende en collegiale sfeer.    

  

Wat kun je bij ons verwachten 

Dit bieden we: Jezelf verder ontwikkelen in een kennisomgeving. Bij Capgemini is het delen 

van kennis een van de belangrijkste speerpunten. We organiseren regelmatig events waar je 

kennismaakt met de nieuwste methoden en technieken en waar je de belangrijkste 

ontwikkelingen deelt met collega’s. Ook internationale online communities waar Capgemini 

medewerkers discussiëren over methoden, ontwikkelingen, projecten en al het andere wat je 

interessant vindt, worden veelvuldig gebruikt.  Capgemini biedt je bovendien de mogelijkheid 

jezelf verder te ontwikkelen aan de Capgemini University, waar je bijvoorbeeld aanvullende 

certificaten op jouw vakgebied kunt halen. 

Daarnaast bieden we een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket met onder andere: 

 • een vaste eindejaarsuitkering aangevuld met tantièmes, bepaald op basis van 

behaalde resultaten  (KPI’s); 

 • uitstekende faciliteiten voor flexibel werken waaronder een laptop en telefoon; 

 • premievrije pensioenopbouw; 

 • en een geheel naar eigen keuze te besteden mobiliteitsvergoeding (je kunt 

bijvoorbeeld kiezen om  deze geheel te laten uitbetalen, maar ook een auto naar keuze 

behoort tot de mogelijkheden); 

 • en 26 vakantiedagen met de mogelijkheid extra dagen bij te kopen. 

  


