
      

Gave development bijbaan 4 tot 12 uur per week 
 
Ben jij een student HBO of WO ICT? En wil jij alvast werkervaring opdoen in jouw toekomstige functie? 
Kom dan werkervaring opdoen bij Colours! 
 
 
Als 3e of 4e jaars student ICT kun je natuurlijk gaan werken bij de plaatselijke supermarkt. Wij willen jou 
echter een andere kans bieden: een development bijbaan op maat!  
 
Afhankelijk van je kennis en ervaring bieden wij jou leuke en uitdagende development opdrachten 
aan.Je ontwikkelt altijd op basis van de nieuwste .Net technieken dat in combinatie met een Content 
Management Systeem zoals het toonaangevende Sitecore. Daarnaast coachen we je op soft skills en 
bieden we je de mogelijkheid aan om begeleid te worden door een senior developer. Zo leer je je 
technische kennis optimaal in te zetten en vergroot je je carrièrekansen. En als we een wederzijdse klik 
hebben dan bieden we jou natuurlijk een vaste baan aan na je opleiding of tijdens je afstuderen!  
 
Herken jij jezelf in onderstaand profiel: 

 Je bent een 3e of 4e jaars student HBO/WO Informatica of je bent bezig met het laatste jaar van je deeltijd 
opleiding; 

 Je hebt basiskennis van online web development; 
 Je hebt basiservaring in .Net development; 
 Je hebt interesse in ontwikkelingen in technologische trends. 

LET OP: acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld! 
 
Wat jij van ons mag verwachten: 
• Werklocaties hartje Den Bosch; 
• Parttime 4 tot (vul zelf maar in) uur per week, 28 vakantiedagen; 
• Teamuitjes & borrels (weekendje Ardennen, Escape Room, concerten, BBQ, enz.), 
• Symposia & hackathons; 
• Werken in SCRUM/Agile teams; 
• Werken met de nieuwste technieken zoals TDD, REST en continuous Integration; 
• Veel doorgroeimogelijkheden in een richting die bij jou past; 
• Interessante opleidingsmogelijkheden waaronder een eigen leeromgeving voor de ontwikkeling van je 

Soft Skills (New Heroes en Schouten & Nelissen); 
• Wekelijkse kennissessies met aansluitend een borrel; 
• Reiskostenvergoeding op basis van je kilometers of een NS businesscard; 
• Informele, innovatieve bedrijfscultuur waar ruimte is voor jouw ideeën. 
  
LET OP: acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld! 
 


