
BACK-END DEVELOPER 
 
Wil jij continu uitgedaagd worden? Werken met verschillende projecten binnen toonaangevende 
organisaties? Ben jij een young professional, heb je al enige ervaring in het werkveld of ben je al 
jarenlang in het werkveld actief? G-Nius geeft je carrière graag een nieuwe impuls! 

Functie 
Als back-end developer werk je continu aan de kwaliteit van applicaties, waarbij de code moet 
voldoen aan uitstekende standaarden. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verder ontwikkelen en 
verbeteren van complexe applicaties. Je werkt op locatie bij de opdrachtgever in teams en om jezelf 
te blijven ontwikkelen wordt regelmatig gerouleerd qua samenstelling en het type project. Op deze 
manier blijf jij je technische kennis uitbreiden en jezelf ontplooien. De projecten zijn variërend van 
drie maanden tot twee jaar. 

Je bent in staat om je ideeën en gedachten duidelijk te communiceren naar zowel je teamleden als 
leidinggevende. Daarnaast lukt het je om een functioneel verhaal om te zetten naar de techniek. 

Functie eisen 
Je hebt een goed afgeronde opleidingsniveau en kunt een groot deel van onderstaande punten 
afvinken of wilt hier verder in ontwikkelen: 
 
-              Een afgeronde HBO/WO opleiding richting Informatica, of een ander gerelateerde opleiding; 
-              Minimaal 3 jaar werkervaring met software ontwikkeling; 
-              Werkervaring met C#, .NET, XML, HTML, Javascript, Angular en WCF; 
-              Ervaring met Webservices; 
-              Kwaliteit en resultaat gedreven; 
-              Technisch zeer sterk en communicatief vaardig; 
-              Ambitieus en leergierig. 

Aanbod 
-              Marktconform of hoger salaris; 
-              Leaseauto of autovergoeding; 
-              Trainingsbudget voor hard en/of soft skills, naar wens in te vullen; 
-              Pensioenregeling; 
-              25 vakantiedagen; 
-              Maandelijkse onkostenvergoeding en telefoonvergoeding; 
-              Werken in inspirerende en innovatieve werkomgevingen; 
-              Inbreng op alle vlakken van de organisatie wordt geapprecieerd en serieus genomen. 

G-Nius 
Bij G-Nius zijn er volop mogelijkheden om als IT-professional te werken aan jouw carrière. Hiervoor 
gaan we samen met jou op zoek naar een passende uitdaging. Daarbij vinden wij het belangrijk dat 
onze professionals zich verder kunnen ontwikkeling. 

Wij geven IT-professionals de kans om snel stappen te maken binnen jouw carrière. Wij bieden je de 
mogelijkheid om te werken aan uitdagende projecten in binnen- en buitenland, en kennis te laten 
maken met diverse branches. 

Wij zijn gespecialiseerd in alle functiegebieden binnen de IT en op verschillende vakgebieden. Dit 
geeft jou als professional de kans om aan de slag te gaan bij middelgrote en grote bedrijven in 
diverse sectoren. 

Heb je interesse in de vacature of wil je meer informatie, neem dan contact op met Ruben van Hal via 
+31 (0)73 610 14 69 of mail naar rvanhal@g-nius.nl. 
  

https://www.g-nius.nl/nl/ruben-van-hal/
mailto:rvanhal@g-nius.nl

