
      

Junior C# .NET developer 
 
Introductie:  
Heb jij je Bachelor Informatica op zak en ben je op zoek naar een leuke uitdagende baan in een 
jonge, informele en gedreven organisatie? Dan zoeken wij jou! 
 
Je werkt op ons kantoor in hartje Den Bosch of op ons kantoor in het centrum van Rotterdam, en 
soms op locatie van onze klant. 
 
Omschrijving:  
Als .NET Developer werk je in kleine, wisselende development of Scrum-teams. Je programmeert 
(onderdelen van) webapplicaties, zoals (mobiele) websites, API’s of andere digitale diensten. We 
ontwikkelen altijd op basis van de nieuwste .NET technieken, vaak in combinatie met een 
Content Management Systeem, zoals het toonaangevende Sitecore of het populaire Umbraco. Je 
draagt je eigen verantwoordelijkheid binnen het Scrum-team en krijgt de vrijheid om jezelf te 
ontwikkelen en de rol te vinden die het beste bij je past! 
 
Wij vinden het belangrijk in jou te investeren en besteden veel aandacht aan het samenstellen 
van een passend opleidingstraject. Je breidt je vakinhoudelijke kennis uit met onder andere 
Microsoft-certificaten en een certificering op het product waar je mee werkt, zoals Sitecore. 
Daarnaast coachen we je op soft skills en bieden we je de mogelijkheid aan om begeleid te 
worden door een personal coach. Zo leer je je technische kennis optimaal in te zetten en 
vergroot je je carrièrekansen. 
 
Colours is Sitecore Gold Partner en bovendien een toonaangevende speler in de nationale maar 
ook internationale Sitecore-markt & -community. We organiseren jaarlijks een Sitecore User 
Group bijeenkomst, nemen deel aan belangrijke events zoals SUGCON en het Symposium, hosten 
webinars en stimuleren kennisdeling zowel intern als binnen de community. Dit is bekroond met 
een Technology MVP-titel voor Rob Habraken in 2016. Word jij onze volgende Sitecore MVP? 
 
Ook binnen de Umbraco-community speelt Colours een belangrijke rol en hebben we onze eigen 
MVP: Dave Woestenborghs! We spreken regelmatig op events zoals Code Garden en BUUG. 
 
Herken jij jezelf in onderstaand profiel:  

• Je hebt een afgeronde HBO Informatica-opleiding of je bent bezig met het laatste jaar van je 
deeltijdopleiding; 

• Je hebt basiskennis van online web development; 
• Je hebt basiservaring in .NET development; 
• Je hebt interesse in ontwikkelingen in technologische trends. 
• Dan is deze job voor jou gemaakt en zien we je sollicitatie graag tegemoet! 

 
Wat jij van ons mag verwachten: 
• Werklocaties hartje Den Bosch en naast Rotterdam CS; 
• Parttime of fulltime: 32 tot 40 uur per week, 28 vakantiedagen; 
• Enthousiaste, gemotiveerde en betrokken collega’s; 
• 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); 
• Royale compensatie voor de dagen die je werkzaam bent op locatie bij onze klant;  
• Wekelijkse kennissessies met aansluitend een borrel; 
• Eerste contract voor de duur van 7 maanden, daarna bij goed functioneren een vast contract; 
• Reiskostenvergoeding op basis van je kilometers of een NS businesscard; 
• Informele, innovatieve bedrijfscultuur waar ruimte is voor jouw ideeën. 
 


