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Wie zijn wij?
Coöperatie Mediatastisch U.A. biedt volledige IT maatwerk oplossingen in de breedste zin
van het woord. Zo maken we websites, webshops, web/mobiele apps, ERP-systemen en nog
veel meer. Dit doen we voor een verschillende klanten: Van startups tot multinationals, en
van bouwbedrijven tot Europese overheid. Waarom zijn wij succesvol op ons vakgebied?
Omdat de werksfeer goed is, we hard werken, en korte lijntjes naar onze klanten hebben!
Dit heeft de laatste jaren tot uitbreiding geleid van onze medewerkers, opdrachten en het
aantal duurzame samenwerkingen die we met verschillende partijen hebben opgebouwd.
Lijkt het jou leuk om bij een succesvol IT bedrijf te werken waar werkplezier erg belangrijk is,
wacht dan niet en neem contact met ons op!

Wie zoeken wij?
Harde functie-eisen
•
•
•
•

•

•

•

3-5 jaar programmeer ervaring
32-40 uur per week beschikbaar.
Minimaal MBO in een van de IT richtingen afgestudeerd.
Kennis/ ervaring met een of meerdere programmeertalen en andere tooling.
o PHP
o MySQL
o Javascript
o Bootstrap
Affiniteit met web- en CMS systemen & kennis van frameworks:
o Symfony
o Laravel
o Vergelijkbare andere frameworks
Kennis/ ervaring van applicaties
o PHP Storm
o Android studio, Xamarin Studio of Xcode
Kennis van Agile Scrum.
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Competenties
•

•

•

•
Pre
•

Zelfstandig
Zelf een volledig project kunnen uitvoeren (planning, ontwikkeling en eventueel
klantcontact)
Sociaal & communicatief vaardig
Zowel intern als extern met goed met diverse stakeholders (collega’s, klanten)
kunnen communiceren.
Flexibel
Incidenteel een ad hoc klus kunnen uitvoeren buiten jouw reguliere projecten en
werkzaamheden.
Resultaatgericht
Niet alles loopt altijd zoals je het wil, maar projecten moeten voor een bepaalde
deadline zijn afgerond.

Kennis en ervaring van meerdere/andere programmeertalen en frameworks
e.g. Native Android ontwikkeling, native iOS ontwikkeling.

Wat bieden wij?
•

Ruimte voor ontwikkeling op in het vakgebied
Er werken veel developers bij ons met ruime ervaring op verschillende expertise
gebieden die jou de mogelijkheid bieden om veel van hen te leren.

•

Work hard play hard mentaliteit
We werken bij Mediatastisch allemaal hard om mooie resultaten neer te zetten.
Daar staat tegenover een leuke, informele en collegiale sfeer waarin we met plezier
samen werken.

•

Markt en branche conform salaris
Een marktconform salaris afhankelijk van jouw specifieke kennis en ervaring.

•

Reiskostenvergoeding
We vergoeden de reiskosten die je maakt om te pendelen tussen jouw woonplaats
en ons kantoor.

