Junior .Net ontwikkelaar
Jouw rol als Junior .Net ontwikkelaar bij Atos
Als .NET Developer realiseer je creatieve, doeltreffende en duurzame oplossingen voor onze
klanten. Je maakt hierbij gebruik van jouw kennis en ervaring op het gebied van software
ontwikkeling, het .NET Framework, de moderne Microsoft Technologieën als Azure, SharePoint, MVC
maar ook van alle collega’s die al bij Atos werken.
Soms werk je alleen aan een project, maar meestal werk je samen met een team van specialisten.
Doordat je in deze functie aan verschillende opdrachten werkt voor verschillende klanten, krijg je de
mogelijkheid om met enige regelmaat andere organisaties en omgevingen te leren kennen. Je kan
hierdoor veel ervaringen opdoen en “in verschillende keukens een kijkje nemen”.
Naast je dagelijkse werkzaamheden ben je onderdeel van onze grote en zeer levendige Microsoft
community. Samen met collega's, die dezelfde liefde hebben voor het vakgebied, kun je
kennisavonden bezoeken die regelmatig en regionaal worden georganiseerd. Deze avonden zijn
gevuld met kwalitatief uitstekende presentaties en sprekers, hands-on workshops, maar vooral ook
met gezelligheid. Ook krijg je de kans om een bijdrage te leveren aan initiatieven die vanuit de
community ontstaan of aan een van de vele andere, innovatieve projecten van Atos.
Atos Professional Services
Omdat Atos haar klanten een breed en divers palet aan IT-competenties biedt, is Atos Professional
Services een grote en belangrijke afdeling binnen ons bedrijf. Wij ondersteunen onze klanten met
de juiste applicaties of infrastructuren. Als jij aan de slag gaat bij Atos Professional Services, dan
zet je jouw specifieke vakkennis in voor verschillende opdrachtgevers waardoor het werk lekker
afwisselend blijft. Je manager voelt zich samen met jou verantwoordelijk voor jouw ontwikkeling en
de projecten waaraan je kunt deelnemen. Dit betekent dan ook dat je altijd een vast en vertrouwd
aanspreekpunt hebt als je bijvoorbeeld wilt bespreken hoe je jouw werkzaamheden en verdere
carrièremogelijkheden het beste kunt inrichten.
Carrière maken in een inspirerende omgeving?
Als onze toekomstige Business Technologist start je binnen de divisie Professional Services.
Atos is toonaangevend in digitale services met een jaaromzet van 12 miljard euro. Je werkt samen
met 100.000 collega’s in 72 landen. Wereldwijd levert Atos aan haar klanten IT-services in vier
domeinen: Consulting & Systeemintegratie, Managed Operations & BPO, Cloud Operations, Big Data
& Beveiligingsoplossingen en transactiediensten via Worldline, de Europese leider in de markt voor
betaaloplossingen en transactiediensten.
Dit betekent voor jou als starter een grote verscheidenheid aan (internationale)
doorgroeimogelijkheden.
Met onze diepgaande technologische expertise en kennis van industriële sectoren ondersteunen wij
klanten in de volgende marktsectoren: Defensie, Gezondheidszorg, Manufacturing, Financiële
dienstverlening, Media en Energie, Publieke Sector, Retail, Telecom en Transport.
Atos focust op het aanbieden van zakelijke technologie die klanten vooruit helpt en in staat stelt
hun onderneming van de toekomst te creëren. Atos is de wereldwijde IT-partner voor de
Olympische Spelen en Paralympische Spelen en staat genoteerd aan de Euronext Paris market. Atos
opereert onder de namen Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify en Worldline.
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Wij vragen
Wij zijn op zoek naar een Business Technologist. Voor ons is een Business Technologist iemand met
een passie voor innovatie en een drive om zichzelf en anderen te blijven ontwikkelen. Deze houding
is voor ons van cruciaal belang.
Daarnaast:





Heb je een relevante hbo- of wo-opleiding afgerond
Heb je affiniteit/ervaring op het gebied van software ontwikkeling op het Microsoft platform
Begrijp je de Microsoft ontwikkelstack en bent oprecht nieuwsgierig naar de laatste ontwikkelingen.
Wij bieden
Bij Atos staan IT en IT-innovatie centraal. Voor jou als medewerker wil Atos graag een inspirerende
en faciliterende werkgever zijn, zodat jij jezelf zowel vakmatig als persoonlijk blijft ontwikkelen en
verbeteren. Binnen je team, de regionale afdeling (ook wel unit genoemd) en de Microsoft
community heb je uitstekende kansen om door te groeien.
Ben je toe aan de volgende carrièrestap? Dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor een technisch
specialisme of kiezen voor meer verantwoordelijkheid. Wellicht lonkt het buitenland of spreekt één
van de andere divisies van Atos je aan? We nemen jouw wensen en ambitieus serieus en vinden het
dan ook erg belangrijk dat we doorgroei stimuleren. Daarom aan doorgroeimogelijkheden geen
gebrek.
Daarnaast:




Een goed salaris en een mobiliteitsbudge






Uitstekende ontwikkelingsmogelijkheden en trainingen

Word je onderdeel van ons Young Professional Program, waarin je 2 keer per jaar een
salarisverhoging krijgt
Werken aan complexe opdrachten bij aansprekende klanten
Een innovatieve werksfeer met ambitieuze collega’s en een betrokken manager
Een uitgebreid en persoonlijk in te richten arbeidsvoorwaardenpakket met o.a. 29 vakantiedagen.

Waar wacht je op? Join us! *LI-P
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