BlueMinds zoekt een enthousiaste
Medior/Senior Backend Developer
Wat ga je doen
Als Medior/Senior Backend Developer bedenk en ontwikkel jij creatieve, slimme en intuïtieve
oplossingen. Jij wordt onderdeel van een hecht multidisciplinair ontwikkelteam. Als
teamspeler houdt jij je voornamelijk bezig met het uitdenken, maken en implementeren van
de systeem -en databasestructuren van onze applicaties. Het koppelen van deze applicaties
met externe systemen is daarbij een logische vervolgstap. Elke dag begint met een stand-up
en wordt er samen met jouw backend, front-end en design collega’s besproken /
‘gesynchroniseerd’ waar er die dag aan gewerkt zal worden.

Wat breng jij
•
•
•
•
•
•
•
•

Een enthousiaste teamspeler (met talent voor tafelvoetbal
)
Creativiteit en een proactieve houding in het bedenken van nieuwe oplossingen
Een passie voor goed gestructureerde en kwalitatieve code
Ruime ervaring met PHP en MySQL
Bekwaamheid met REST en/of SOAP API koppelingen
De kennis van een afgeronde IT-gerelateerde HBO/WO opleiding
Voldoende ervaring om direct te kunnen beginnen (≥3 jaar relevante werkervaring)
Ervaring met/enthousiasme voor front-end werkzaamheden is een pré

Wat bieden we
•
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende omgeving binnen een dynamisch, snel groeiend bedrijf
De kans om te experimenteren met de nieuwste technieken
Flexibele werktijden en thuiswerken zijn mogelijk
De mogelijkheden om te doen waar je goed in bent en de ruimte om te groeien naar
wat je wilt worden
Een fijn kantoor inclusief gezelligheid
Dat je gaat werken voor gave klanten zoals Shell, Heineken, Vanderlande, BENU
Apotheken, Accor Hotels,…
En een goed salaris, pensioenvoorziening, mobiele telefoon en vergoeding
woon/werkverkeer

Wie zijn wij
BlueMinds begeleidt organisaties van 'idee naar live'. Wij hebben de expertise in huis;
design, softwareontwikkeling én implementatie. In al onze oplossingen staat de
gebruikersinterface centraal, waarbij gebruiksvriendelijkheid en intuïtiviteit leidend zijn. Op
basis van ons in-huis ontwikkelde framework bouwen wij toepassingen zoals CRM, CMS,
eCommerce, Portal omgevingen (Single Sign On), Community sites & Workflow management.
Naast de genoemde oplossingen ontwikkelen wij Digital Signage concepten samen met ons
zusterbedrijf Summit DIS. In template georiënteerde structuren stellen wij onze klanten in
staat op een eenvoudige wijze fraaie, dynamische content te creëren en deze weer te geven
op hun beeldschermen.
Kenmerken van onze oplossingen zijn:
•
•
•
•

Intuïtieve gebruiksinterface
Ontwikkeling op basis van de nieuwste technologieën en standaarden
In-huis ontwikkeld framework
Responsive en adaptive design

Meer info
Locatie

: www.blueminds.nl
: BlueMinds BV - Ekkersrijt, Son (regio Eindhoven)

Stuur je motivatiebrief en CV naar Ivo Roes / ivo@blueminds.nl

