VACATURE
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Indien jij jezelf herkent in onderstaand profiel, dan nodigen we je graag uit
om te reageren.

Allround Softwareontwikkelaar (40 u)
De functie
Als allround Softwareontwikkelaar werk je zowel zelfstandig als in teamverband met de nieuwste technologieën aan
onze geavanceerde Narrowcasting applicaties. Met onze innovatieve software maken we doelgerichte audiovisuele
communicatie mogelijk via beeldschermnetwerken.
Je werkt niet alleen aan de doorontwikkeling van onze producten, maar ook aan nieuwe toepassingen zoals apps en
widgets. Vaak middels koppelingen met andere software. Als Softwareontwikkelaar bij eValue8 ben je
verantwoordelijk voor het gehele ontwikkelingstraject van zowel front- als backend: inventarisatie, ontwerp,
ontwikkeling, implementatie, evaluatie en onderhoud. Je zult gaan werken volgens de SCRUM ontwikkelmethodiek.
Functie-eisen











HBO werk –en denkniveau
2-10 jaar werkervaring in een soortgelijke functie
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Goede kennis van en ervaring met PHP, MySQL. Javascript, HTML5 & CSS3
Ervaring met minimaal 1 PHP MVC framework (CakePHP is een pré)
Inzicht in design/grafische elementen
Kennis van NodeJS (is een pré)
Kennis van C# (is een pré)
Kennis van Linux distributies zoals Ubuntu en Debian (is een pré)
Kennis van Torque (is een pré)

Je herkent jezelf in onderstaande karaktereigenschappen







Flexibel en initiatiefrijk
Creatief en nauwkeurig
Een doordenker
Zelfstandig en leergierig
Enthousiast en gedreven
Stressbestendig

Wij bieden








Een uitdagende baan met veel afwisseling
Een innovatieve organisatie
Een jong, hecht, hardwerkend en collegiaal team
Een prettige werksfeer in een ambitieus en dynamisch bedrijf met korte communicatielijnen
Een marktconform salaris
Een fijne werkplek in een modern pand met voldoende (gratis) parkeergelegenheid
Goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer

Bedrijfsprofiel
eValue8 is een snelgroeiend bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling en levering van Narrowcasting en instore
marketing oplossingen. Om er voor te zorgen dat onze klanten altijd verzekerd zijn van de nieuwste mogelijkheden op
het gebied van beeldschermcommunicatie, worden onze systemen continu doorontwikkeld. Onze klantenkring
bestaat uit bedrijven, praktijken en organisaties in sectoren als onderwijs, gezondheidszorg, financiële & zakelijke
dienstverlening en retail.
Spreekt deze functie je aan? Dan nodigen we je uit om te solliciteren!
Stuur je sollicitatiebrief met motivatie en CV naar:
eValue8 BV
t.a.v. Mireille Rutten
Kerkenbos 1053-P
6546 BB Nijmegen
of e-mail deze naar: hr@evalue8.nl

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

