Technical specialist Apex
Werk-/denkniveau

HBO

Uren per week

40 uur

Standplaats

Weert

Wij zoeken een Technical Specialist met een specialisatie in APEX die zelfstandig
requirements kan opstellen en deze kan omzetten in flitsende APEX applicaties. Jij bent
een professional in je (technisch) vakgebied en bent primair verantwoordelijk voor het
snel en efficiënt ontwikkelen en implementeren van (klant) oplossingen. Je wordt ingezet
op projecten binnen The DOC of bij een van onze klanten.

Wat wij vragen
▪

Een gemotiveerde persoonlijkheid met een drive om oplossingen te leveren

▪

Communiceren op zowel business (klant) als IT niveau

▪

Klantgericht, analytisch en in staat om (IT) processen te optimaliseren

▪

Ruime kennis en ervaring op het gebied van Oracle APEX en de database. Je vindt
het leuk om je collega’s te coachen en als eerste aanspreekpunt te fungeren bij
(technische) vraagstukken

▪

Bereidheid om enkele keren per jaar stand-by diensten te draaien

▪

Je spreekt zowel de Nederlandse als Engelse taal vloeiend en bent goed in woord en
geschrift

▪

Dat jij past binnen onze kernwaarden:
o

Jij weet je als geen ander in te leven in de uitdagingen van onze klanten en denkt
in oplossingen

o

Je bent goed in professioneel, zakelijk en doelgericht werken

o

Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden

o

Je komt met nieuwe ideeën en weet van aanpakken

o

Je bent in staat om effectief in teams samen te werken

Wat wij als extra voordelen zien
▪

Kennis en ervaring op het gebied van technieken zoals Javascript, JQuery, CSS,
Java, JDeveloper, ADF

▪

Certificeringen zoals OCA/OCP

Wat wij bieden
•

Ongekende goede werksfeer met leuke personeelsuitjes en een informele afdeling.

•

Een platte organisatie in de breedste zin van het woord. Open, transparantie en
korte lijnen vinden we heel belangrijk binnen The DOC.

•

Ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Daar staan we altijd voor open.

•

Een uitstekend salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

•

Je krijgt bij ons de mogelijkheid om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken.

Solliciteren
Herken je jezelf in bovenstaand profiel? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV
naar sollicitatie@thedoc.nl. Een persoonlijkheidstest kan onderdeel uitmaken van de
sollicitatieprocedure. Heb je vragen over de vacature of de procedure dan kun je contact
opnemen met onze HR-adviseur Renske Veugen, via sollicitatie@thedoc.nl of
telefoonnummer +31 (0)6 - 4160 2436.

