
Vacature Junior Software Developer 

Locatie: Amstelveen Vakgebied: Consultancy 

Werkgebied: Consultancy Opleidingsniveau: WO 

Jouw functie als Software Developer 

Als junior software developer val je onder de groep System Integration (SI). Je werkt op locatie bij de 

klant en zorgt ervoor dat zij een gedegen advies krijgen bij technische vraagstukken. Indien gevraagd, 

zorg je ervoor dat de adviezen gerealiseerd worden. Dit doe je natuurlijk niet alleen maar in een team 

met andere professionals. Doordat Deloitte Consulting totaaloplossingen biedt op 

businessvraagstukken zal je team vaak multidisciplinair zijn. 

Bij Deloitte Consulting, de grootste Consultingpraktijk ter wereld, adviseer je topbedrijven op het 

gebied van groei, innovatie en strategie. Je ziet oneindig veel kansen voor je klanten. Als 

bedrijfskundig of IT-talent bedenk je 'out of the box' de beste oplossingen. Met heldere 

projectdoelstellingen en -planningen. 

Jouw profiel: klantgericht en communicatief vaardig 

Als jij wordt uitgedaagd door de bovenstaande functieomschrijving, maken we graag kennis met jou! 

Daarnaast voldoe je aan de volgende voorwaarden: 

 Je beschikt over een afgeronde WO-opleiding;  

 Je hebt gedegen programmeerkennis. Bij voorkeur met .NET en/of Java;  

 Kennis en ervaring met methoden en technieken als UML, Agile en Prince2 zijn een pré;  

 Je bent communicatief vaardig en in staat om in overleg met de klant tot goede oplossingen te 

komen;  

 Je bent resultaatgericht maar verliest daarbij kwaliteit niet uit het oog;  

 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend.  

Jouw werkveld; System Integration 

De Technology Service Area adviseert toonaangevende publieke en private cliënten op het snijvlak 

van business en IT. In de volle breedte van ICT-advisering houden wij ons bezig met het formuleren 

en implementeren van complexe high level IT-strategieën, het opstellen van een business-, 

informatie-, en technische architecturen, het opzetten en inrichten van enterprise content 

management systemen, het realiseren van Business Intelligence oplossingen, Internettechnologie en 

het realiseren van maatwerk systeemontwikkeling. Overkoepelend doen wij programma management, 

enterprise portfolio management en richten wij independent en intelligent project management offices 

in. 

De groep System Integration houdt zich bezig met het leiden, ontwikkelen en implementeren van 

projecten waarin maatwerk softwareoplossingen worden gerealiseerd. De technologie die wij 

gebruiken en waarover wij adviseren, is voornamelijk Microsoft- en Oracle-technologie waarbij we 



gebruik maken  van Java en Open Source. De gebruikte methoden en technieken zijn onder anderen 

RUP, UML, Scrum, Prince2, DSDM en TDD. 

Jouw carrièrepad en arbeidsvoorwaarden 

Met kantoren in heel Nederland en ruim 4500 medewerkers is Deloitte een toonaangevende 

organisatie op het gebied van Consulting, Audit, Tax en Financial Advisory Services. Je werkt met 

ambitieuze, hoogopgeleide collega's, vaak in multidisciplinaire en internationale teams, in een 

vriendelijke, open bedrijfscultuur met veel ruimte voor eigen initiatief. En met arbeidsvoorwaarden die 

passen bij jouw ambitie en behoeften, zoals een prima leaseregeling, een laptop, een iPhone 4, een 

onkostenvergoeding en een premievrij pensioen. Toptalent maakt bij ons snel promotie. Natuurlijk 

helpen we je waar we kunnen, met een uitgebalanceerd learningprogramma, een competentiemodel 

op maat en continue feedback. 

Word jij uitgedaagd door deze functie? 

Neem dan vandaag nog contact met ons op voor een kennismaking. Klik op onderstaande button en 

vul je gegevens in. 

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand die perfect in het geschetste profiel past? 

Stuur deze vacature dan door. 

Voor vragen over deze vacature kun je bellen met Berend Buitink op telefoonnummer +31 6 131 274 
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