JAVA developer
Bedrijfsdetails
Uitgeverij VAN IN is toonaangevend in de markt en speelt een belangrijke rol bij het helpen bereiken van ‘het onderwijs van
morgen’, waar gedifferentieerd onderwijs steeds belangrijker wordt. Daarom wordt blijvend geïnvesteerd in kwalitatieve content
en in digitale leerplatformen die gepersonaliseerd leren mogelijk maken.

Functie
Bouw mee aan de meest innovatieve en boeiende educatieve applicaties. Lokaal, maar in een internationale context.
Als JAVA developer maak je deel uit van één van onze fantastische Scrum teams. Je ontwikkelt nieuwe functionaliteiten, lost
problemen op en maakt analyses van complexere vraagstukken. Met het maken van een proof of concept help je het team
technische keuzes te maken waar nodig.
Je verliest kwaliteit niet uit het oog en motiveert je teamleden hetzelfde te doen.

Profiel











Je was al vroeg gebeten door de informaticamicrobe. Daarom koos je ook bewust voor een hogere informatica-opleiding.
Ondertussen heb je al een aantal jaren ervaring in JAVA ontwikkeling, de laatste jaren in JAVA 8.
Je maakte al deel uit van een Scrum team en je wil nooit meer anders. Je bent een echte teamplayer en helpt je teamleden nog voor ze een
noodkreet slagen.
Om snel in het team mee te kunnen draaien, heb je best ervaring met NoSQL databases (zoals MongoDB).
Ook Gradle, Spring, REST en ReactiveX (RxJava) staan bovenaan onze wishlist.
Al onze applicaties draaien in de cloud op het AWS platform. Ervaring met of kennis van AWS is geen must maar wel een pluspunt.
Heb je kennis van Vert.x als applicatie framework? Mooi meegenomen!
Je hebt een honger naar kennis die niet te stillen is.
Je gaat geen uitdaging uit de weg. Je denkt op een creatieve manier mee aan duurzame oplossingen.

Taal
Je spreekt perfect Nederlands (of een dialect). Een goede werkkennis van het Engels is noodzakelijk.

Aanbod
Je gaat aan de slag in ons hoofdkantoor in Wommelgem. Je werkt binnen een boeiende en steeds evoluerende omgeving waar
leren centraal staat en je volop kansen krijgt om je talenten te ontplooien. Je mag rekenen op een motiverende verloning,
aangevuld met extralegale voordelen.
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