Young Professional Program: Javascript / Java Developer
Start: zo spoedig mogelijk
Functie: Web /Java Developer
Contract: 36 a 40 uur per week
Locatie: Utrecht
Salaris: 2.250 – 3.000 bruto per maand (afhankelijk van ervaring)
Wat wordt jouw job?
Heb je je IT opleiding met development achter je liggen en heb je passie voor business en IT?
Ben je op zoek naar een werkgever waar je deze skills verder kan ontwikkelen? Dan biedt
Novadoc jou een mooie opleidingsuitdaging. Je neemt deel aan het Young Professional
Programma binnen een IBM omgeving, waarbij ook Agile en Scrum aan bod komen. We leiden je
op tot, zowel front-end (Javascript, Dojo toolkit en React), als back-end (Java, Web-services,
.NET, etc..) developer.
Zodra je het 1e opleidingsproces afgerond hebt, ga je in een complexe IT-omgeving aan de slag
met IBM Digital Business Automation -frameworks (o.a. Case Manager, DataCap, RPA). Met deze
frameworks ga je applicaties maken om bedrijfsprocessen te ondersteunen, waarbij continue
overleg met de klanten en gebruikers noodzakelijk is. Een dynamische en interactieve
werkomgeving is typerend.
Waar ga je aan de slag?
Jouw werkplek is primair gelegen in Utrecht. Dit is het thuishonk van Novadoc, volledig
gecertificeerde business partner van IBM. Novadoc biedt Digital Business Automation en
Enterprise Content Management (ECM) oplossingen in de BENELUX. Hieronder verstaan we oa.:
case management, document & content management, business procesmanagement en records
management.
Na je opleiding kan je ook op klantlocatie, eventueel in een project, consultancy- en
development bieden.
Kenmerkend: informele werksfeer, platte organisatiestructuur grote onderlinge betrokkenheid
en… veel ruimte voor eigen initiatief. Het team bestaat uit ca 27 professionals en is groeiend.
Gezonde balans tussen werk en privé vinden we heel belangrijk.
Wat heb jij in je mars?
Je hebt in ieder geval een hbo opleiding afgerond met IT focus (informatica, infrastructure
design & security, development). Of je laat ons zien dat je serieuze ervaring en enthousiasme
voor IT hebt, met Web development, zoals JavaScript, Dojo en/of React?
Ben je leergierig, een teamplayer, communicatief sterk in Nederlands en Engels en
resultaatgericht? Dan willen we graag met je kennis maken.
Wat biedt Novadoc?
Natuurlijk bieden we een salaris dat past bij je skills en ervaring. Nog belangrijker, we bieden
je een serieus opleidingstraject waardoor je een Developer wordt in een business waar veel
vraag naar is. Reiskostenvergoeding en op termijn een leaseauto, pensioenregeling,
winstdelingsregeling, laptop en mobiel, het zijn allemaal componenten die we graag met je
bespreken.
Zie jij jezelf al in deze Young Professional rol?
Dan maken we graag kennis met je. Wij gaan graag met jou dit ontwikkelproces in, zodat jij
een development professional kunt worden in groeiende markt. Heb je vragen of solliciteer:
vacatures@novadoc.nl, of bel met Ellen Douma: 06-53477452

