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Functie 
 C# .NET full stack Developer 
 
Wat ga je doen 
Als C# .Net Developer kom jij in een gedreven team terecht bij een jong en snelgroeiend 
bedrijf wat zich bezighoudt met zeer innovatieve en baanbrekende projecten op het gebied 
van WEB 3.0, NFT’s, smart contracts, digital wallets, Zero Knowledge Proof, identificatie en 
Blockchain. Onze unieke kennis en diensten worden inmiddels wereldwijd erkend en 
afgenomen. Dit biedt voor jou als developer uitstekende mogelijkheden om te groeien en 
jezelf te verder te ontwikkelen door je kennis en ervaring uit te breiden. Persoonlijke 
ontwikkeling is een van de kernwaarden van onze organisatie.   
 
Binnen het team ben jij verantwoordelijk voor het zelfstandig door ontwikkelen van 
bestaande applicaties en het ontwikkelen van nieuwe applicaties. Van je wordt verwacht dat 
je meedenkt bij de opzet van projecten en concepten voordat de bouw begint. Wij groeien 
en dat betekent dat n ons team meegroeit. Aan het uitbouwen van het team kan je een 
belangrijke bijdrage leveren als je dat wilt.  Bij een kennismakingsgesprek zijn we dan ook 
vooral geïnteresseerd in jouw ambities. Wij willen graag begrijpen wat jou beweegt en hoe 
we jouw wensen en ideeën kunnen matchen met onze groeiambities en coole projecten. Dit 
leggen we vast in een persoonlijk ontwikkelplan. Je kan denken aan specialiseren, je gaat 
focussen puur op development en daarin tot de absolute top gaan behoren. Of dat jouw 
verantwoordelijkheid uitgebreid wordt met klantcontact, of te helpen aan het uitbreiden van 
het team en dat team aan te sturen.  
 
Onze projecten, de klanten en de nieuwe markten waarin wij groeien zijn zeer uitdagend en 
vergen een ondernemende en gedreven instelling, maar vooral ook interesse in en kennis 
van nieuwe technologie en softwareontwikkeling. Herken je jezelf daarin en wil je met ons 
mee groeien en werken aan nationale en internationaal innovatieve projecten die het 
verschil maken, kom dan in gesprek met ons! We zien je graag in onze nieuwe trendy en 
relaxte office in Naarden! 
 
Jouw kwalificaties en vaardigheden 
 

o HBO (+)/ WO werk- en denkniveau 
o Een goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal in woord en 

geschrift 
o Zelfstandig werkhouding, ondernemend en team player 
o Resultaat gericht 
o Minimaal 5 jaar werkervaring 
o Ervaring met .NET, C#.NET, ASP.NET, .NET Core, MVC 
o Kennis van NFT, Blockchain, SQL, Javascript, HTML en CSS is een pré 

 



 

 
PROxID B.V. 
Kobaltstraat 11c 
2014 AM Naarden 

   

 

 
Wat we je bieden: 

• Een echt flexibele werkomgeving en het vermogen om te werken waar je het meest 
productief bent. Soms op het werk, soms thuis, soms onderweg. 

• Toegang tot geweldige technologie. 
• Lange termijn dienstverband, opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, geweldige 

bedrijfscultuur. 
• Mentoren uit de branche en kansen om je te ontwikkelen en van anderen te leren. 
• Zeer interessante innovatieve projecten om aan bij te dragen. 
• Goed salaris en unieke secundaire voorwaarden. 
• Waarde toevoegen aan een groeiende organisatie met een succesvol team 
• Regelmatige evenementen om successen te vieren en te netwerken. 
• Werkplezier en een relaxte werkplek in een mooi kantoor. 
• Heerlijk vers fruit, snacks, koffie, thee, gevulde koelkast met dranken en ijs op 

kantoor en de samenwerkingshubs. 
 
Waar ga je werken? 
 
PROxID is gevestigd in een trendy en relaxt kantoor in Naarden. Thuiswerken en flexibele 
werktijden zijn uiteraard bespreekbaar, maar het is in deze opbouwende en snelgroeiende 
fase wel essentieel om aansluiting te houden met het team, onze opdrachtgevers en 
leveranciers. 
 
Ons bedrijf 
 
PROxID is een innovatieve snelgroeiende organisatie. met haar hoofdkantoor in Naarden 
(NH). PROxID ontwikkelt oplossingen gebaseerd op Blockchain en NFT, Zero Knowledge 
Proof (ZKP) software en ons eigen Customer Compliance Platform. Dit doen wij met best-in-
class Blockchain, NFT  en Identiteit technologieën. Onze oplossingen worden nationaal en 
internationaal tot grote tevredenheid van klanten ingezet.  
  
 


