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o v e r m e d i a c o d e e n d e va c at u r e
Mediacode is een online bureau in Amsterdam. We werken doorlopend voor vaste
opdrachtgevers als FNV en Amsterdam Light Festival. En wisselen dit af met kleinere,
creatieve kop-staart projecten. Developers werken bij ons aan diverse, grote,
complexe maatwerk applicaties. Maar ook aan the usual suspects zoals een website.
We werken in één grote open ruimte en van hiërarchie is weinig te merken. Sporten,
persoonlijke ontwikkeling en werken aan projecten die je voorkeur hebben, behoren
allemaal tot de mogelijkheden.
We zijn een jong team en de afgelopen jaren zijn we flink gegroeid. In kwaliteit en in
de grootte van onze klanten en projecten. Nu staan we op een leuk tipping point naar
de volgende fase van het bureau. In jou zien we een teamplayer die kennis, capaciteit
en expertise meebrengt. Natuurlijk wordt er door het developmentteam regelmatig
individueel gewerkt, maar dit wordt ruimschoots afgewisseld met samenwerken
en kennisoverdracht. Werkplezier, synergie en ruimte voor verdieping staan hierbij
centraal. Ook zet jij je kennis en senioriteit in om de strategische aanpak naar een
hoger plan te tillen en input te geven voor klantadvies.

HIER ZIJN WE NA AR OP ZOEK
•

Je bent een positieve, collegiale en proactieve collega.

•

Je bent bedreven in OOP & Laravel.

•

Je hebt ruime ervaring met MySQL & Git.

•

Je kan goed overweg met test frameworks (PHPUnit). TDD Ervaring is een pre.

•

Je kunt overweg met Sass (ervaring met Tailwind CSS is een pre).

•

Je kunt goed overweg met JavaScript (ES6).

•

Je bent natuurlijk nooit uitgeleerd en vindt het leuk om kennis te delen met het team.

•

Je snapt de kracht van samenwerken met de klant.
Je hebt ervaring met agile werkmethoden.

•
•

Je hebt een YAGNI/KISS mindset.
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WAT WE BIEDEN
•

Een dynamische werkomgeving met afwisselende projecten.

•

Een werkplek met ondernemende start-up vibe.
Een snelle, nieuwe mac en andere hardware die je nodig hebt.

•
•

Een leuk team dat van vrijdagmiddagborrels houdt.

•
•

Tijd voor leren en verdieping.
Budget voor ontwikkeling; van boekengeld tot opleidingen.

•

Regelmatige deelname aan development events.

•

Marktconform salaris en doorgroeimogelijkheden.

CONTACT
Is deze vacature een groot feest van herkenning? Dan willen we je graag ontmoeten.
Stuur een mailtje naar ruud@mediacode.nl en we plannen een kennismaking.
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