Ga jij helemaal los op de ruim 170 applicaties (zelf ontwikkeld) van mijn klant, met DevOps als
speelveld en arena?
Waar je aan werkt
Als developer ben je de trendsetter en verras je deze zeer ambitieuze klant voortdurend met
innovatieve én werkende ideeën voor hun apps. Jij hebt ervaring met de moderne tools en
technieken voor app development en deployment. De cross device experience staat centraal en je
denkt daarbij in schaalbare oplossingen. Je draagt bij aan productverbetering, door het realiseren
van een goede samenwerking in en tussen de verschillende development teams. Het scrumteam
waar jij als developer deel van uitmaakt, is verantwoordelijk voor het onderhoud en de ontwikkeling
van apps
.
Naast het ontwerpen, bouwen, testen en onderhouden van de apps, neem je ook IT-Operations
taken op je. Door jouw pioniersgeest en no-nonsense instelling investeer je ook in collega’s, om hun
ontwikkeling te versnellen. Belangrijk is dat je gedreven bent om jouw eigen speelveld te bepalen:
volledig agile en met volwassen DevOps als resultaat.
Hebben we een match?
Native functions? User centric design? Waar kies jij voor? Werken aan mobile applicaties betekent
volop ruimte voor initiatieven en creativiteit. Aan mogelijkheden geen gebrek, maar een diffuus
landschap qua devices en besturingssystemen, vraagt om bewuste keuzes. Waar zie jij kansen om
experimenten neer te zetten en inzichten te genereren? Hoe ga je functionaliteiten opschalen?
Welke user base wil je optimaliseren? Je bent geen codeklopper. Bij het Apps Center maak jij echt
het verschil en ga je voor excellente klantervaring zij bieden jou een innovatieve werkomgeving, die
gekenmerkt wordt door plezier, vrijheid en ontwikkeling.
Waar in de organisatie
Op de afdeling P&I werk je op projectbasis samen met je collega’s aan de integratie van nieuwe
systemen of je past bestaande aan. Uiteraard met behoud van de continuïteit van draaiende
systemen. Je laat technologie werken om nieuwe oplossingen voor de business te ontwikkelen. Zo
heeft P&I onlangs alle auto’s van de Wegenwacht voorzien van een mobiele werkplek en is op het
hoofdkantoor een nieuw financieel boekhoudsysteem ingevoerd. De mensen van P&I dragen op deze
manier bij aan de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten en diensten van de ANWB:
nu én in de toekomst.
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Wat wil onze klant jou graag geven?
Naast uitdagend werk en leuke collega's bieden ze je ook een goed salaris en:
eindejaarsuitkering van 5,58 %
bijdrage in woon-werkverkeervergoeding
25 verlofdagen en 13 ADV per jaar op basis van fulltime contract
de mogelijkheid om te sparen voor extra verlof
volop trainings-, opleidings-, en ontwikkelingsmogelijkheden
diverse collectiviteiten waaraan je deel kunt nemen, met interessante kortingen en regelingen
prima pensioenregeling
Ben jij de DevOps specialist die ik zoek?

Stuur je cv naar Mariska of Remko. remko@scophiusrecruitment.nl Wij nemen direct contact met je
op om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen bij het invullen van deze geweldige rol!

