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Back-End & Fullstack Developer(s) gezocht! 
Inzet: Min. 24 uur per week (Skednet) 
 
Ben jij getriggerd door het verbeteren van al mooie staande webapplicaties, start- 
ups/scale-ups, zie je wat in Blockchain, React, Blazor en andere zeer vernieuwende 
technologieën? Werk je graag met ASP.NET MVC/Core, C# en word je niet zenuwachtig van 
HTML5 en Javascript? Dan zoeken wij jou! Wij zijn een jonge, dynamische en flexibele 
onderneming uit stad Groningen (en ja, kantoor in de binnenstad!). Voor meer info kun je 
kijken op: www.skednet.com  
 

Over ons 
We zijn jong, maar bestaan toch al ruim 10 jaar. We werken voor veel klanten (200+) in 
uiteenlopende sectoren en we bedienen meer dan 3000 gebruikers. Maar onze ambitie gaat 
veel verder en daar zoeken we uitbreiding en versterking voor! We zijn dan ook op zoek naar 
een (of meerdere) developer die leergierig is en weet hoe software in elkaar steekt. Het 
verbeteren en doorontwikkelen van de staande applicaties, maar zeker ook het ontwikkelen 
van volledig nieuwe modules. De softwaretoepassingen van dit bedrijf maken het 
gemakkelijk om belangrijke inkoop-, contract- en facilitaire informatie te beheren en goed te 
kunnen overzien. Onze zus exploiteert een webapplicatie (Skednet) voor het roosteren en 
plannen van medewerkers, waar maandelijks meer dan 5500 mensen mee gepland worden. 
 
Het werk wat je hier uitvoert verschilt van algemeen werk binnen de platforms, het 
ontwikkelen van nieuwe modules tot (deels) maatwerk voor de klanten. Dit vergroot voor 
jou de kans om aan veel verschillende en uitdagende projecten te kunnen en mogen werken. 
De applicaties worden aangeboden als een online service, oftewel SaaS. Alles Azure. En 
werken met CI/CD. De mensen van het bedrijf zijn enthousiast, ambitieus, hebben bewezen 
track-records en zijn klaar voor de volgende stap! De onderneming is op zoek naar een 
collega(‘s) die hun passie deelt en open staat voor feedback. Wanneer je hier aan de slag 
gaat liggen jou prioriteiten bij het ontwikkelen van kwaliteitssoftware voor de klanten. Het 
werk zal een uitdaging zijn, maar zal ook voldoening geven. Samen met ons het bedrijf naar 
de volgende stap brengen! Daar zit de uitdaging en daar heb jij ook zin in. 
 

Functie –Vast dienstverband 
We zijn op zoek naar een fullstack web developer/back-end developer die bij voorkeur 
meerdere jaren werkervaring heeft met C#, ASP.NET MVC (& Core) , HTML, SQL-Server 
databases en JavaScript. Het is van belang dat jij stappen durft te ondernemen en initiatief 
durft te nemen. Kwaliteit staat bij jou voorop en je hebt oog voor detail. Je zorgt er mede 
voor dat het eindproduct gebruiksvriendelijk en bug-vrij is. Rekening houdend met de wens 
van de gebruikers onderhoud jij de producten en past ze waar nodig aan. En je ontwikkelt 
samen met collega’s nieuwe, aanpalende modules. Mocht je nog niet de uitgebreide 
ervaring hebben, maar wel de ambitie om deze op te gaan doen….reageer dan ook! 
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Idealiter heb je… 

•  … 3-4 jaar relevante werkervaring; 

•  Ben je een snelle leerling en; 

•  …ervaring met ASP.NET MVC (Core), C# en Azure 

•  …ervaring met MVC-architectuur is een grote pre; 

•  … kennis van HTML, Javascript en SQL; 

•  Ben je een doener, maar heb je oog voor detail; 

•  Je staat open voor een uitdaging; 

•  Je bent enthousiast en houdt van programmeren! 

 

Aanbod 
• Het vormgeven en uitbouwen van een webapplicatie. Wat er nu staat verder 

doorontwikkelen met jouw kennis en enthousiasme; 

•  Werken met de nieuwste technieken (React, Angular) en CI/CD 

•  Goed en passend salaris op basis van je kennis en (werk)ervaring; 

•  Werken binnen een enthousiast en gemotiveerd team; 

•  De mogelijkheid jezelf te blijven ontwikkelen; 

• Flexibel werken (deels thuiswerken behoort tot de mogelijkheden). 

 
 
Wil je bij ons komen werken? Stuur je sollicitatie, motivatie en CV dan op naar Simon Leijendekker 
(eigenaar) via simon@skednet.com. Als je vragen hebt, kun je Simon ook bellen via 085-130 2210. 
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