
Plutus is op zoek naar een 

Junior/medior/senior developer - .NET 

De baan 

In een klein opkomend bedrijf gespecialiseerd in consultancy voor verschillende klanten met 

een eigen project in de nabije toekomst werk je mee aan de toepassingen van de toekomst. 

Je werkt bijna uitsluitend van thuis of afhankelijk van de klant bij hen op kantoor. 

We kunnen er ook nog niet veel over kwijt maar ons eigen project is deels game 

development deels hardware (IoT) en bied kansen aan iedere medewerker om nieuwe 

ervaringen op te doen en mee te werken aan een uniek project dat niet veel andere 

bedrijven kunnen bieden. 

 

Jij 

- Je bent gepassioneerd door opkomende web technologieën 

- Je schrijft vlot back-end en/of front-end code met .NET 

- Kennis van Typescript is een meerwaarde 

- Ervaring met een of meerdere front-end frameworks is een meerwaarde (React, Vue, 

Angular, ...) 

- Ervaring met een of meerdere back-end frameworks/technologieën is een 

meerwaarde (ASP.NET, MVC, CQRS, …) 

- Kennis van verschillende backend architecturen is een meerwaarde 

- Je schrijft code die clean, verstaanbaar en vooral toekomstgericht en onderhoudbaar 

is. 

- Je bent trots op de code die je schrijft 

- Je kijkt er naar uit je skillset uit te breiden en wat uitdaging schrikt je niet af 

 

Wij 

Wij bieden jou een uitdagende functie binnen een groeiende organisatie met zowel project 

gebaseerd werk als werken bij onze klanten. Naast een correct salaris op basis van ervaring 

en skills zijn er volop mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling, een 

hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, laptop, telefoonabonnement, 

thuiswerkvergoeding en andere extra legale voordelen, maar bovenal een prettige 

werksfeer. 

 

Contact 

Stuur je sollicitatie voorzien van CV naar job@plutus.rocks of per post naar 

PLUTUS BV Gerard van Laethemlaan 2/4, 2650 Edegem 

Voor vragen kun je tevens contact opnemen per mail aan job@plutus.rocks 

 

Niet helemaal je ding? 

Voldoet deze vacature niet helemaal aan jouw profiel? Denk je wel een meerwaarde te 

kunnen zijn voor ons bedrijf? Aarzel dan niet om ons een spontane sollicitatie te sturen met 

daarin jouw expertises! 
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Plutus is looking for a 

Junior/medior/senior developer - .NET 

The job 

In a small and upcoming company, specialised in consultancy for different clients and in-

house projects in the near future, you will be working on application of the future. You will 

work mainly from home, or depending on the customer at their offices. 

We cannot spill the details yet, but our in-house project is part game development, part 

hardware (IoT) and will offer opportunities to all employees to learn new skills and to 

participate at a unique project that not many companies can offer. 

You 

- Are passionated by upcoming web technologies  

- Write fluent backend and/or frontend code with.NET 

- Knowledge of Typescript is a plus 

- Experience with one or multiple front-end frameworks is a plus (React, Vue, Angular, 

...) 

- Experience with one or multiple back-end frameworks/technologies is a plus 

(ASP.NET, MVC, CQRS, …) 

- You have knowledge or experience in writing SASSy CSS or can do LESS with more 

- You write clean, understandable and especially future proof and maintainable code. 

- You write code that you are proud of.  

- You look forward to expanding your skillset and don’t back down for a challenge.  

We 

We offer you a challenging function in a growing company with both project based work as 

external consultancy for our customers. Aside from a correct salary based on experience 

and skill, we also provide a lot of opportunities for trainings and self-development, hospital 

insurance, meal vouchers, laptop, mobile phone subscription, homework fees and additional 

extra legal advantages. But above all a great work environment! 

 

Contact 

Send your application with your resume to job@plutus.rocks or by letter to 

PLUTUS BV Gerard van Laethemlaan 2/4, 2650 Edegem 

Any questions? Contact job@plutus.rocks by mail 

Not completely your description? 

Does this opportunity not fully match your profile? Do you think you would be an added value 

for our company? Don’t hesitate and send us a spontaneous application and tell us your 

expertise! 
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