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Back-end Developer (C-Sharp)

Organisatie
RISK Verzekeringen

Newtonbaan 3 en 4, Nieuwegein

Locatie
32-40 uur per week

Newtonbaan
Nieuwegein

4,

3439

NK,

Een afgeronde technische HBO-opleiding

Zoeken wij jou?
Kom jij ons IT-team versterken?

Wie zijn wij?
RISK Verzekeringen is een Insuretech Service Provider, gevestigd in Nieuwegein.
Ruim 100 collega’s werken met plezier én veel passie om onze klanten uitstekend
te servicen en bij voorkeur ook nog blij te maken.

Mail je CV en korte motivatie naar:
hanna@risk.nl
of
naar
carmen@overstappen.nl.
Of solliciteer direct:
Ik wil Soliciteren!

Verzekeringsadviseurs, online vergelijkingssites en verzekeraars kiezen steeds
vaker voor de oplossingen die RISK Verzekeringen biedt (risk.nl).
Zonder IT staat alles stil en daarom zoeken wij een nieuwe IT-collega. Samen met
de 15 andere IT-collega’s zorg jij ervoor dat RISK door kan blijven innoveren en
groeien!
We houden van AWS, IoT, Apps, API’s en AI. Maar ook van zelf ontwikkelde
software om online polissen te vergelijken en STP te sluiten.
C#, Microservices (AWS Lambda), databases (SQL, Aurora, DynamoDB) zijn voor
jou geen vage termen.

Wat heb je verder in huis?
Een afgeronde technische HBO-opleiding
Je bent enthousiast, wilt blijven leren en kunt uitstekend in een team werken
Passie voor software
Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal en je kunt er ook in
communiceren

Wat is RISK voor werkomgeving?
RISK is zeer informeel. Collega’s zijn direct. Er zijn geen verschillende
managementlagen. Verantwoordelijkheden liggen in de teams. Er wordt hard
gewerkt, maar ook flink gelachen. Onze eigen panden zijn zeer modern ingericht,
inclusief game room, brainstormruimtes en een gezellig (gratis) bedrijfsrestaurant.
Vanzelfsprekend zijn we flexibel en is er ruimte voor jouw groei.

Kom aan boord!
Stuur je korte CV naar harm@risk.nl. Wij screenen je CV en plannen dan snel een
gesprek.

RISK Verzekeringen

BE SURE, TAKE A RISK
https://www.risk.nl

