
Jr. Software Engineer 

    Werk-/denkniveau  MBO/HBO 

Uren per week  32 - 40 uur  

  Standplaats  Weert 

 

Sta jij aan het begin van je carrière en heb je net je MBO/HBO diploma op zak in de 

richting van IT? Ben jij leergierig en heb jij grote affiniteit met software development? 

Dan ben je de perfecte aanvulling voor ons ervaren Klantfocusteam, die jou alle kneepjes 

van het vak willen leren tot uiteindelijk een volwaardig Software Engineer.  

 

Wat wij vragen  

▪ Een gemotiveerde persoonlijkheid met een drive om oplossingen te leveren 

▪ Je vindt het een uitdaging om al eerste aanspreekpunt voor klanten te fungeren en 

deze van A tot Z te bedienen  

▪ Je vindt het leuk om in een team samen te werken en je collega’s te ondersteunen  

▪ Je bent bereid om je kennis te verbreden en te certificeren voor APEX Developer 

Certified professional  

▪ Je bent bereid om basiskennis en ervaring op te doen van Service Management 

procedures (ITIL)  

▪ Je bent intrinsiek gemotiveerd om door te leren en op termijn zelfstandig 

requirements in een functioneel ontwerp te beschrijven, aanpassingen in de software 

door te voeren en deze te documenteren 

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

▪ Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal 

▪ 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: PL/SQL, Javascript, XML, 

Jason 

  



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 

• Flexibele werktijden en thuiswerk mogelijkheden in overleg  

• 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. 
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