
      

Senior freelance developers Sitecore en/of Umbraco 
 
Ben jij een freelance Sitecore of Umbraco developer met minimaal 5 jaar relevante ervaring? Ben jij 24 tot 
40 uur per week voor ons beschikbaar in de regio Rotterdam en/of Den Bosch? Neem dan contact met ons 
op!  
 
Mochten we nu geen interessante opdracht voor je hebben dan nemen we jou op in ons bestand van 
freelancers, wanneer er dan een opdracht vrijkomt, nemen wij direct contact met jou op!  
 
LET OP: acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld! 
 
 
Als Umbraco/Sitecore 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.  
 
Je draagt je eigen verantwoordelijkheid binnen het Scrum-team en daagt jezelf continu uit om het beste uit 
jezelf en je team te halen. Het coachen en begeleiden van minder ervaren developers in hun 
vakinhoudelijke groei en hun rol binnen het Scrum-team behoort ook tot je takenpakket. Je vervult een 
sleutelrol in de totstandkoming van nieuwe omgevingen en technische ontwerpen, waarbij kwaliteit en 
innovatie hoog in het vaandel staan.  
 
We zijn op zoek naar senior developers die in staat zijn om klanten vanuit een technisch perspectief te 
adviseren en die daarbij productkennis, technische achtergrond en passie voor het vak combineren om het 
beste resultaat voor onze klanten te bereiken. 
 
Herken jij jezelf in onderstaand profiel:  

• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau, HBO Informatica is een pre; 
• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring met Umbraco en/of Sitecore; 
• Je hebt gedegen ervaring in en kennis van online web development; 
• Je bent ervaren in het gebruik van C#, MVC, HTML5, JavaScript, CSS3 en web services; 
• Je bent op de hoogte van de laatste technologische trends. 

Dan is deze freelancejob voor jou gemaakt en zien we je sollicitatie graag tegemoet! 
 
 
 


