Full Stack Developer
Bij een startup in Leeuwarden, 32-40 uur per week
Loopt er groen IT bloed door jou aderen? Dan is dit functie iets voor jou! Als startup in de
duurzaamheidssector, zoeken wij bij DDOP (De Duurzame Oplossing) een nieuwe collega in de
functie van FullStack developer. Ben jij een echte team player en heb jij zin in een unieke uitdaging?
Lees dan snel verder!
Bij DDOP krijg je de ruimte om je werk zelf te organiseren. Dat brengt ook verantwoordelijkheden
met zich mee. Daarom is het van belang dat je goed georganiseerd kan werken en je werk goed
inplant. Verder ben je analytisch en kun je goed samenwerken. Je bent altijd nieuwsgierig naar
nieuwe technieken en de kansen die zich aanbieden. Je bent gespecialiseerd in Javascript en php,
maar ook alles daaromheen! Niet alleen techniek staat bij ons hoog in het vaandel, maar ook
ontwerp, proces, communicatie en interactie. Wij gaan voor effectieve oplossingen, die mooi en
gebruiksvriendelijk zijn. Je werk doet er dus toe. Bij ons is aan boord komen ook echt meedenken en
meedoen!
Wie ben jij
•

HBO denk en werk niveau

•

Minimaal 3 jaar ervaring als FullStack developer

•

Ervaring met PHP, Laravel en JavaScript, Vue

•

Ervaring met API’s is een grote pré

•

Communicatief vaardig

•

Interesse in duurzaamheid.

Arbeidsvoorwaarden
•

Een marktconform salaris en goede secundaire voorwaarden

•

Kans om mee te groeien binnen een groeiend bedrijf

•

Flexibele werktijden

De organisatie
De Duurzame Oplossing (DDOP) is een bedrijf dat zich bezig houdt met het ontwikkelen en verkopen
van software om duurzaamheidsvraagstukken op te lossen. Op het ogenblik zijn er twee tools in
ontwikkeling. Één tool voor afvalscheiding met een complete oplossing voor gemeentes om het
huishoudelijk afval in te zamelen en het betalingsverkeer hieromheen te regelen. De tweede tool
richt zich op woningbouw en is een vergelijkstool om inzichtelijk te maken wat de invloed is van
duurzame oplossingen of gedragsveranderingen in en rond woningen. Een derde tool zit in de pen en
zal ontwikkeld worden als de eerste twee live zijn.

Interesse?
Reacties kunnen worden gericht aan Jurrid Hoitsma via j.hoitsma@ddop.nl. Voor meer informatie
kun je ook met hem contact opnemen via 06 29 51 81 84.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

