Word jij onze
nieuwe collega?

Senior
Consultant
Software
Development
Wij hebben ambitie, zien kansen in de markt en zetten daarom nú onze eigen
adviestak op! Heb jij consultancy skills, ben je commercieel ingesteld en een échte IT
expert? En wil jij ons helpen in dit groeiproces? Dan worden we samen met jou de de
meest gevraagde consultancy organisatie van Nederland op het gebied van Data &
Development! Bekijk meteen of jij past binnen ons team van consultants!

WAT BETEKENT DIT VOOR JOU?
Uitdagende projecten bij klanten in de financiële sector op het gebied van o.a.
•

Software Applicatie Ontwikkeling

•

Automatisering van o.a. processen die efficiënter kunnen

•

Gerelateerde IT Risk & Security vraagstukken

•

Uitrollen van de agile methodiek & CI / CD

Impact hebben op de groeimogelijkheden van Hermes | Partners
Sturing geven aan de uitbouw van onze adviestak - IT Consultancy
De kans om je eigen team van consultants op te bouwen

WIE ZOEKEN WIJ?
Een ervaren IT Specialist met:
7 - 10 jaar ervaring als software ontwikkelaar / consultant
Kennis van verschillende programmeertalen, zoals Java, C#, .NET
Enthousiasme en drive om op de hoogte te blijven van de nieuwste IT ontwikkelingen in de
markt en om deze toe te passen in je werk

Als collega pas je bij ons als je:
Energiek, proactief en hands-on bent
Houdt van gezelligheid, een familiaire cultuur en impactvolle projecten

ORGANISATIE
Wij zijn een jong, ambitieus, snelgroeiend consultancy bedrijf dat werkt vanuit de kernwaarden
daadkracht, transparantie, vertrouwen en vooral betrokkenheid.
Wij richten ons op Young Professionals en interim dienstverlening binnen de financiële sector.
We hebben grote groeiplannen en zien kansen in de markt om deze plannen waar te
maken. Daarom zetten wij momenteel de eerste stappen voor de opbouw van onze eigen
Consultancy tak.
Hermes | Partners heeft de ambitie om een topwerkgever te zijn én een duurzame partner
voor klanten. Onze focus ligt op betrokkenheid en persoonlijke groei. Daarnaast hechten
we veel waarde aan gezelligheid, onder andere tijdens onze borrels, barbecues en het
jaarlijkse weekend weg met elkaar.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Naast een innovatieve en jonge werkomgeving, behoren tot de arbeidsvoorwaarden:
Goed vast salaris met een uitdagende bonusregeling
Laptop en telefoon
Mobiliteitsbudget (OV / lease auto)
Veel aandacht voor training en opleiding
€4000,- budget voor evenementen, gadgets, spellen, etc.

Goed cijfermatig inzicht en analytisch vermogen

Vitaliteitscoach

Een ondernemend karakter en bereid inhoudelijke kennis te delen

Borrels, BBQ’s, poolwedstrijden, jaarlijks een weekendje weg

Wil jij met ons het verschil maken? Join our journey!

