
 

 Allround .NET Developer   
 

 

 

Kwilia zoekt een allround C# .NET Developer voor de regio Eindhoven, die niet iedere dag op en neer 
naar de Randstad wil, maar aan de slag wil bij een groeiend, gezond bedrijf! 
 

WAT GA JE DOEN? 

Bij ons ga je aan de slag als ontwikkelaar voor een of meerdere van onze klanten die in zeer 
uiteenlopende branches zitten. 
 
Je maakt gebruik van bij jou bekende technologieën als .NET, Webforms of MVC, Javascript/CSS, SQL 
Server, Entity Framework, werkt met Visual Studio en natuurlijk ben je vertrouwd met het werken in 
teamverband maar ben je ook goed zelfstandig inzetbaar. Ervaring met een of meerdere CMSen is 
een pré! 
 
We hechten veel waarde aan de ontwikkeling van onze mensen en stimuleren het opdoen en delen 
van kennis dan ook sterk. Dat kan door certificering, het bijwonen van meetings of grotere (Microsoft) 
conferenties.  

 

WAT WIJ JOU BIEDEN? 

- Het betreft een vacature voor 32-40 uur in de week; 
- Het betreft een jaarcontract met mogelijkheid tot een vast dienstverband na dat jaar; 
- Informele werkomgeving met veel ruimte voor eigen initiatief en groeimogelijkheden; 
- Toepassing nieuwste technologieën (Visual Studio 2017, TFS/Teamservices Online, Azure); 
- Flexibele, platte organisatie; 
- Klein team; je wordt betrokken bij allerlei facetten van de projecten (van sales tot 

ontwikkeling en de nazorg c.q. maintenance & support); 
- Marktconform salaris (€ 3000 - € 4200 o.b.v. werkweek van 40 uur en afhankelijk van 

ervaringsniveau); 
- Winstdelingsregeling; 
- 26 vakantiedagen (o.b.v. werkweek van 40 uur); 
- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden (pensioen, laptop, telefoon, reiskostenvergoeding, 

studiebudget); 
- Klanten in zeer uiteenlopende branches (Leisure & Tourism, Automotive, Accountancy, etc.); 
- Het werk is in-house met flexibele werktijden. Op projectbasis alsmede maintenance & 

support. Geen detachering! 
- Goed bereikbare kantoorlocatie in Best, vlakbij de A2. 

 

WAT WIJ VRAGEN? 

Je beschikt over een afgeronde HBO- of Academische opleiding bij voorkeur in de richting van 
Software Engineering. Daarnaast ben je in het bezit van relevante en actuele certificeringen dan wel 
gemotiveerd om certificeringstrajecten te volgen. Je hebt minimaal 3-5 jaar werkervaring in een 



soortgelijke functie. Je bent analytisch, integer, communicatief sterk, kritisch en flexibel. Je kunt 
tevens snel schakelen en inspelen op wijzigingen in specificaties c.q. klantwensen. 

 

WIE ZIJN WIJ? 

Kwilia is een jong bedrijf, gestart begin 2014 en gevestigd in ons eigen kantoor in Best. Onze 
opdrachtgevers variëren van middelgrote bedrijven tot multinationals. Ons doel is het ontwerpen, 
ontwikkelen en implementeren van maatwerk software. Hier komt ook de nazorg bij kijken; bijna alle 
software die we maken krijgt na oplevering een maintenance & support contract voor continue 
onderhoud en verbetering. We werken aan zowel web, desktop als mobiele applicaties. Momenteel is 
het team 4 man sterk. Word jij onze 5e of 6e? 
 

 


