Java back-end developer slimme portals

Voor mijn klant in Den Haag ben ik op zoek naar een Java back-end developer!
Alles wat deze klant maakt is direct zichtbaar en heeft impact. Het gaat echt niet alleen om de
portals. Dit bedrijf in Den Haag biedt met hun producten legio mogelijkheden voor IT’ers, die graag
bouwen aan constante vernieuwing van producten die ertoe doen. Zij doen veel in eigen beheer en
hebben altijd direct de beschikking over de benodigde frameworks en tools (Swagger, Liquibase,
Cucumber, Apigee, AngularJS). Deze klant werkt in agile teams, samen met business collega’s, op
verschillende locaties.
Vernieuwen met technologie
Je loopt voorop op het gebied van Java en neemt hen mee in de nieuwe frameworks en tools, zonder
daarbij aspecten als security en schaalbaarheid uit het oog te verliezen. Zaken als cross device
experience en platform performance staan centraal. Je brengt vernieuwing op een eerlijke en ‘nononsense’ manier.
Samenwerken en verantwoordelijkheid dragen zijn cruciaal voor zowel individuele
productverbeteringen als onderhoud aan hun platform. Scrum, Agile en DevOps zijn de methodes,
die het ontwikkelen van de webapplicaties voortdurend verbeteren en versnellen. Van ontwerp tot
een optimaal werkend en getest eindproduct!
Een Java back-end als uitgangspunt: waar breng jij hen naar toe?
Geen dag is hetzelfde en je werkt nooit aan één product. Het dagelijkse werkpakket is divers: 20%
beheer en optimalisaties, 80% bouwen en innoveren. Je krijgt veel ruimte om initiatieven op de kaart
te zetten en creativiteit aan te brengen in de oplossingen die je realiseert. Denk jij dat iets beter kan
of moet? Heb je daarvoor behoefte aan een andere techniek? Er staat je niets in de weg om impact
te maken op ons applicatielandschap. Je bent een oprechte vernieuwer, die de randen van de
technologie opzoekt.
Zij bieden jou een innovatieve werkomgeving, die gekenmerkt wordt door plezier, vrijheid en
ontwikkeling.
Het bruto maandsalaris ligt tussen € 2.750 en € 4.950; daar bovenop ontvang je een
eindejaarsuitkering van 5,58 %, een bijdrage in je reiskosten en een internetvergoeding. Uiteraard
zorgen ze ook dat je pensioen goed wordt geregeld.

Om je te kunnen blijven ontwikkelen, heb je bij deze klant volop trainings- en
opleidingsmogelijkheden.
Naast 25 verlof- en 13 ADV-dagen per jaar (op basis van fulltime contract) kun je sparen voor extra
verlof. Bovendien biedt dit bedrijf je veel vrijheid om je werktijden zelf in te delen.
HEEL VEEL REDENEN OM JE NIEUWSGIERIGHEID EENS TE TESTEN. Stuur je cv naar Remko Boel.
remko@scophiusrecruitment.nl Ik ga direct samen met jou kijken of de match er is en hoe we het
proces gaan aanvliegen.
Ik ben benieuwd naar je profiel en moitvatie.

