Vacature Full-stack developer
BookMyDesk

Profiel
Ben jij een gedreven developer met ervaring, die binnen een klein team wil werken aan een platform dat het
nieuwe werken bij bedrijven eenvoudiger maakt? Een platform waarbij eenvoud en gemak key zijn? Dan zijn
wij op zoek naar jou!
Als full-stack developer zal je een belangrijke spil zijn in de doorontwikkeling van het BookMyDesk platform
en de applicaties. Hierbij heb je volledige inspraak in belangrijke toekomstige technische keuzes. Je schakelt
daarnaast met het design team om de optimale gebruikerservaring te creëren binnen de applicaties.

Wie zoeken we nu precies?
Een zelfstandig opererende full-stack developer, die product-driven is en zijn ideeën graag terug ziet komen
op de roadmap van het product. Iemand die hierin de lead kan nemen voor verdere solide doorontwikkeling.
Je beschikt over HBO werk- en denkniveau, met minimaal 3 tot 5 jaar relevante werkervaring. Het liefste bij
een organisatie waar je focus ligt op het ontwikkelen van producten. En daarnaast heb je...
•
•
•
•
•

Ruime ervaring met PHP, MySQL en Linux;
Ervaring met Symfony;
Ervaring met iOS of Android app development;
Ervaring met het opzetten van software-architectuur;
Kennis van MVC Frameworks.

Ondanks dat we een full-stack developer zoeken, zal de focus liggen op back-end en app development.
Ervaring en kennis van Flutter geeft je zeker een streepje voor.
Kun jij ook nog eens klantgericht denken en voel je je thuis in een dynamische start-up omgeving waar
constant nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden? Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

Wat bieden we je?
•
•
•
•
•

Een fulltime dienstverband;
Goed salaris (3.000 - 4.500) passend bij je leeftijd en werkervaring;
Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling;
Laptop en al het andere wat je nodig hebt om goed je werk te kunnen doen;
Een plek vol kennis en inspiratie, maar ook met de mogelijkheid tot thuiswerken.

Overige
Het kantoor van BookMyDesk is gevestigd in Zwolle maar werken kan eigenlijk vanaf elke locatie. Je werkt in
een klein team en daarom is het belangrijk om de lijntjes kort te houden en elkaar dus regelmatig te zien.
Is deze functie op je lijf geschreven? Wacht niet te lang en laat het ons weten! Stuur je motivatie en CV naar
careers@bookmydesk.com.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

