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Junior Developer/ Consultant bij Tiberone Europe  

 

Beschrijving 

Junior Developer/Consultant  

Heb jij een HBO/WO-opleiding Informatica, Business Informatics, Computer science afgerond 
en ben jij op zoek naar een uitdagende startersfunctie op het gebied van Software 
Development en Consultancy? Kijk dan snel verder naar onze vacature Junior Developer/ 
Consultant bij Tiberone Europe! 

Als Junior Developer/ Consultant heb jij een meer dan gemiddelde interesse in het vertalen 
van complexe vraagstukken van de klant naar een functioneel design en deze om te zetten in 
een softwareoplossing.  

Je zult in multidisciplinaire teams werken aan verschillende projecten waardoor je vanaf dag 
één bouwt aan een professioneel netwerk. Iedere dag word je uitgedaagd om het beste uit 
jezelf te halen, maar je staat er nooit alleen voor. Ervaren collega’s en beproefde methoden 
helpen je om jezelf te ontwikkelen op zowel persoonlijk als professioneel vlak. 
 

Voorbeelden van opdrachten: 

• Het analyseren van de huidige/nieuwe ITIL processen 
• Bijdragen aan de vertaling van aangepaste ITIL processen naar een nieuw ontwerp; 
• Advies uitbrengen naar de klant aangaande verbeteracties en deze realiseren en 

implementeren; bijvoorbeeld het harmoniseren van ITIL processen binnen 
organisaties; 

• Het installeren, configureren en verder ontwikkelen van de software toepassing. 

Vanaf dag 1 krijg je verantwoordelijkheden en rapporteer je aan je leidinggevende, adviseer 
je onze klanten over de verbeteringen op ICT-gebied en controleer je ICT systemen. Je rol 
beslaat zowel de advieskant als de controlerende kant van ITSM, waardoor je leercurve steil 
te noemen is. In het eerste jaar volg je verschillende trainingsprogramma’s zowel intern als 
extern. Ook de jaren daarna vinden we het belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen. In overleg 
met je leidinggevende kun je zelf je trainingsprogramma vaststellen. Trainingen die vaak 
worden gevolgd zijn o.a. PRINCE, SCRUM en Softwareleverancier gerelateerd. 

Tiberone Europe BV is een BMC reseller partner in de Benelux wat aangeeft dat wij de 
software verkopen, implementeren en configureren in de Benelux. Tot onze klanten behoren 
de volgende welbekende grote organisaties; Vodafone/Ziggo, Liberty Global, UCB, Sabic, 
DSM, WUR en andere. Mocht je na een aantal jaar internationaler willen werken dan is dit 
mogelijk bij een van onze buitenlandse vestigingen in Londen en Düsseldorf waarmee we heel 
Europa bedienen. 

 
Voor meer informative: graag mailen naar Pieter.raven@tiberone.com of bel naar 06-
25004439 


