Werft voltijds aan:

Software Engineer
Voor ons groeiend en ambitieus team zoeken we versterking op de software development afdeling.
Yesplan is intuïtieve en personaliseerbare planning software voor evenementen, teams en materialen, en
wordt gebruikt door kleine en grote theaters, concertzalen en evenementenorganisaties over heel België,
Nederland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. We leveren slimme cloudsoftware die de kunstensector
mee de 21ste eeuw in loodst.
We streven ernaar om een business app te maken die mensen graag gebruiken, door aantrekkelijk en helder
design en die integreert met vooraanstaande apps (ofwel met op maat gemaakte integraties, ofwel via de
open API).

Jij hebt

•

Een uitstekende kennis van object-oriented software development (Bijvoorbeeld Smalltalk, Java,
Ruby, Objective-C, C#, …) (Ken je Smalltalk al? Bonuspunten! Wij werken namelijk met Pharo Smalltalk,
Seaside en GemStone/S);

•

Een grondige kennis van web development technologie (JavaScript, HTML5, …) (Ken je JavaScript
al? Bonuspunten! Wij werken namelijk met NodeJS and ReactJS);

•

Een bachelordiploma (of hoger) in computerwetenschappen.

Jij bent

•
•
•

Nieuwsgierig, en toegewijd aan werk van het hoogste niveau;

•
•
•

Bereid om mee te praten over UI en UX;

Up-to-date op vlak van de nieuwste technologieën;
Gretig om end-to-end aan een applicatie te werken: van analyse tot design, over testen, tot deployment
en support;
Overtuigd dat goede software maken een team effort is;
Bovendien ook nog eens geweldig in communiceren.

Wij bieden jou

•
•

Een innovatieve uitdaging in SaaS software ontwikkeling;

•
•
•

Een fijne, open sfeer in een kantoor in centrum Gent (mét Nespresso-machine);

Een volwassen development team met ditto set van procedures, dat strikt geautomatiseerde tests schrijft
en focust op teamwork van hoge kwaliteit;
Een voltijds contract van onbepaalde duur;
Een aantrekkelijk loonpakket inclusief extra legale voordelen (laptop en telefoon naar keuze,
hospitalisatie - en groepsverzekering, maaltijdcheques) dat je deels kan uitbreiden volgens je eigen
behoeften.

Like what you see?
Bezorg je cv en motivatiebrief aan johan@yesplan.be.

www.yesplan.be

