Vacatureomschrijving
Medewerk(st)er Ontwikkelaar
Country:
Office:

The Netherlands
Oosterhout, Breda

Business area: Development
Wie zijn wij?

Wij zijn Wikibase Solutions, een toonaangevende leverancier van bedrijfssoftware voor
particuliere- en overheidsorganisaties. Wij werken met een hecht team in een dynamische
werkomgeving met volop mogelijkheden om door te groeien en ruimte voor jouw
persoonlijke ontwikkeling.
Wikibase Solutions voorziet haar medewerk(st)ers van goede begeleiding, waardoor jij als
ontwikkelaar de werkzaamheden al snel in de vingers zult krijgen. Wikibase is continu haar
processen aan het optimaliseren en jij kan daarbij helpen door middel van jouw nieuwe en
frisse energie. Wil jij meewerken aan de groei van deze internationale organisatie?
Wat ga je doen?
Als medewerk(st)er ontwikkelaar bouw je mee aan applicaties die bij onze klanten gebruikt worden.
Daarbij ben je bezig met het ontwikkelen en aanpassen van Mediawiki extensies in de open source
community van Mediawiki. Zelf krijg je alle ruimte om nieuwe functionaliteiten te bedenken,
ontwerpen en te ontwikkelen. Daarnaast ondersteun jij klanten bij het gebruik van hun systemen.
Mocht je vragen hebben, is er altijd iemand beschikbaar om jou op weg te helpen.
Jouw profiel


Je hebt een HBO/WO-opleiding afgerond in de richting van informatica;



Je bent beschikbaar voor een minimale periode van 6 maanden;



Je hebt interesse in softwareontwikkeling en houdt van onderzoeken en experimenteren;



Je hebt een proactieve en positieve houding;



Kennis van Javascript en/of PHP is een pré!

Wij bieden


Een aantrekkelijke salariëring;



Een reiskostenvergoeding;



Persoonlijke begeleiding en veel verantwoordelijkheden in je dagelijkse werkzaamheden;



Een hechte, leuke en informele werksfeer;



Veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling;



Modern kantoor en dagelijks verzorgde lunch (gratis);



4x Per jaar super toffe bedrijfsuitjes geheel verzorgd door de organisatie;



Een vast contract bij goed functioneren!

Heb jij interesse?
Neem dan contact op middels de onderstaande informatie.
Meer informatie
Bel

0653801070

Mail

ejvankakerken@wikibase.nl

Website

www.wikibase.nl

LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/wikibase-solutions/

Facebook https://www.facebook.com/wikibasesolutions/
Twitter

https://twitter.com/wikibasenl

