Junior Software Developer
Wil jij software ontwikkelen en direct ervaren wat jouw
oplossing in de praktijk betekent? Ben jij oplossingsgericht,
zelfstandig en hou je van duidelijk resultaat? En heb je enige
ervaring op Front end vlak? Dan zoeken wij jou!









RAD tools
Front end - web
Webservices en JSON
Javascript / Java
Integratie Office 365
Servoy
MS SQL

De baan
Meer plezier en succes in de juridische praktijk... dat is de missie van Devoon. Daarom werkt Devoon
continu aan de doorontwikkeling van NEXTassyst en NEXTmatters, unieke en eigen software die alle
processen voor notariaten en advocatenkantoren gemakkelijker maakt.
Als junior software developer heb je hierin een zeer belangrijke rol. Je voert zelfstandig en in nauwe
samenwerking met jouw collega’s uitgebreide programmeeropdrachten uit. Het zijn inspirerende
deelprojecten waarin je veel en direct samenwerkt met consultants én klanten. Devoon stimuleert
haar klanten zelfs om kritisch te zijn en met nieuwe ideeën te komen, die jij vervolgens
(door)ontwikkelt en bouwt.
Devoon is onderdeel van de Lexxyn Groep (150 medewerkers) en bestaat uit collegiaal
samenwerkende ICT bedrijven in de juridische sector (www.lexxyn.nl). Je zal daarom ook regelmatig
met jouw collega’s contact hebben en samenwerken aan projecten.
Jouw uitdagingen worden








optimalisatie van de omgang met privacy gevoelige informatie in de NEXTportal en het ophalen
ervan via webservices;
(door)ontwikkeling van de koppeling met de Microsoft Exchange;
integratie van Devoon’s applicatie met Office 365;
optimalisatie van de documenten productie;
koppelingen maken met financiële applicaties en documentenscanners;
ontwikkeling en bedenken van workflows;
optimalisatie van relatie- en documentbeheer.

Jij hebt






MBO+ werk- en denkniveau;
ervaring op front end vlak;
aantoonbare ervaring met of kennis van onder meer: JavaScript, AngularJS, node, webservices,
JSON, VBA, .NET en/of Servoy;
een zelfstandige, accurate en leergierige instelling;
een creatieve, oplossingsgerichte en out-of-the-box mentaliteit.

Wij bieden










veel ruimte voor eigen initiatief en zelfstandigheid;
doorgroeimogelijkheden naar lead developer of architect;
een platte, informele organisatie waarin jouw bijdrage en ideeën oprecht gewaardeerd worden;
een gepassioneerd team van 14 Devoon collega’s;
een goed salaris, reiskostenvergoeding en 27 vakantiedagen;
laptop van de zaak;
dagelijks een gezamenlijke lunch;
een incentive programma wanneer je nieuwe klanten aandraagt;
5x per jaar personeelsuitjes met 150 collega’s van de Lexxyn Groep.

Enthousiast?
Stuur je cv en motivatie naar Vicky Lemmens – vacatures@devoon.nl
Voor meer informatie kun je ook bij haar terecht via 088 002 84 00 of bovengenoemd emailadres.
Meer informatie over Devoon kun je vinden op onze website: www.devoon.nl

