
 

 

Tropische planten zijn onze passie. Floricultura is sinds 1933 specialist in veredelen en vermeerderen van 

tropische planten. Als marktleider in uitgangsmateriaal van orchideeën leveren wij jaarlijks wereldwijd 

tientallen miljoenen planten voor de opkweek tot snijbloem en potplant aan kwekers. Dit wordt 

gerealiseerd vanuit onze vestigingen in Nederland, Polen, India, Brazilië, Taiwan en de Verenigde Staten. De 

organisatie groeit en professionaliseert door. Daarom zijn wij op zoek naar een: 

 

FULL STACK SOFTWARE ENGINEER .NET 

 

 

 

 

 

 

In een gedreven team van ontwikkelaars, business analist, systeembeheerders en BI-specialisten ontwikkel 

je mee aan oplossingen voor alle onderdelen binnen de organisatie. Dit zijn oplossingen voor logistieke 

processen op de verschillende locaties, maar ook voor verkoopprocessen. Wat je bouwt zit op alle niveaus: 

van een koppeling tussen verschillende applicaties tot aan software voor de volledige kasbesturing. Je werk 

is afwisselend en de software die je ontwikkelt komt na implementatie tot leven! Je werkt nauw samen met 

verschillende key-users en daarmee zie je altijd snel resultaat van je oplossingen. 

 

WER KZAAMHEDEN  

• Je ontwikkelt (web)applicaties in .NET, C# en SQL voor onze vestigingen over de hele wereld. 

• Je vertaalt gebruikerswensen naar wijzigingen in de ICT-infrastructuur en/of applicaties. 

• Je stelt functionele en/of technische specificaties op, test en implementeert wijzigingen. 

• Je ontwikkelt samen met je collega's een toekomstige informatiearchitectuur en infrastructuur en 

draagt bij aan de realisatie hiervan. 

• Je hebt contact met externe leveranciers voor de realisatie van verschillende oplossingen. 

 

W AT  VE RWACHTEN WI J  V AN  JOU  

• HBO werk- en denkniveau in de richting van informatica en minimaal vijf jaar relevante werkervaring. 

• Je hebt ervaring met het ontwikkelen van .NET applicaties en goede kennis van MS SQL.  

• Je bent in staat om gestructureerde en onderhoudbare code te schrijven. 

• De Nederlandse en Engelse taal beheers je mondeling en schriftelijk sterk. 

• Je bent oplossingsgericht en hebt oog voor detail. 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs. 

• Ervaring met Entity Framework, Git, Otopus Deploy, DevExpress is een pré. 

 

F LORIC ULTU RA  B I EDT  

•  Een bloeiende, innovatieve internationaal opererende organisatie met familiale werksfeer. 

•  Een afwisselende baan met ruimte voor creativiteit en initiatief. 

•  Een marktconform salaris. 

IN TERESSE?  

Stuur jouw motivatie en cv naar: HR@floricultura.com.  

mailto:HR@floricultura.com

