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Vacatures .NET / C# Developer  
 
 
XiTechniX – Ons Team 
 
Met meer dan 25 jaar ervaring binnen de Pharma en Biotech helpt XiTechniX (“Software for 
Science”) wetenschappers naar een volgende doorbraak en operationeel succes. Dit hebben 
we steeds gerealiseerd door een uitgebreid platform van software-oplossingen en diensten 
aan te bieden.  
Met XiTechniX 2.0 mikken we hoger en zijn we ambitieuzer dan ooit. Operationele 
automatisatie (LIMS, LES, MES, ELN, ERP, CRM…), analyseplatformen, Data Science, A.I., etc. 
zijn de sleutelwoorden van onze groei. Dit alles over verschillende sectoren (laboratoria QC & 
R&D, Industrie, bouw…) heen. Om deze groei door te zetten en ons team naar een hoger niveau 
te tillen zijn we op zoek naar nieuwe ambitieuze en enthousiaste collega’s.  
 
XiTechniX – Onze Vacatures   
 
 Junior-Medior .Net / C# Software Developer 
 Senior .Net / C# Software Developer met Team Lead ambities 
 
Profiel – What’s in for us 
 
Je bent een bachelor of master in IT en/of gelijkwaardig door ervaring om onze “must have’s” 
af te vinken. Ook schoolverlaters die onze “must have’s” bezitten, zijn zeker welkom.  
 

 Must have’s  
 

 Je bent enthousiast  
 Je hebt een doorgedreven kennis van C#, Microsoft .Net en aanverwante 

technologieën zoals Ms-SQL en ASP.NET  
 Je hebt een eerste ervaring met DevExpress achter de rug.  
 Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en Engels. 
 Je bent in staat om zowel in team als zelfstandig te werken 

 
 Nice to have’s  

 
 Je hebt kennis van front-end technologieën zoals Javascript, Html 5, React, 

Angular… 
 Je bent ambitieus en ondernemend genoeg om als stand-in van onze CTO te 

acteren.  
 Je hebt de honger om bij te leren en jezelf te verdiepen in nieuwe technologieën.  
 Je hebt (een uitstekende) kennis van het Frans  
 Je bent flexibel en houdt niet vast aan ‘9 to 5’ onder de kerktoren 
 Je bent in staat om projecten te trekken en nog liefst boven verwachting op te 

leveren. 
 Je bent klantgericht en denkt mee met onze klanten naar een optimale 

oplossing  
 Je hebt affiniteit met wetenschap en technologie. 

 
 



VACATURE  Software Developers 
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Aanbod – What’s in for you 
 
 Je komt terecht in een ambitieus team waar “Work hard, Play harder” door de aderen 

stroomt.  
 Onder het motto “een gezonde geest in een gezond lichaam” krijg je de mogelijkheid om 

samen met je collega’s te sporten 
 Een filevrije werkplek in de Kempen afgewisseld met klantenbezoeken en thuiswerk. 
 Je hebt de mogelijkheid om in vast dienstverband of op zelfstandige basis te werken  
 Een veelzijdige en boeiende functie in een groeiende ambitieuze onderneming. 
 Je krijgt veel ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid en de kans om mee te groeien 
 Je krijgt de kans om via persoonlijke en professionele opleidingen jezelf bij te scholen  
 Op basis van ervaring en capaciteiten bieden wij een competitief salaris aangevuld met 

extralegale voordelen 
 Als laatste is er ruimte voor waardering op zowel individueel als groepsniveau 

 
 
Geïnteresseerd? 
 
Stuur je cv, met of zonder motivatiebrief naar hr@xitechnix.com of bel gewoon naar Paul op 
het nr. 0485/160.448  
 


