Vacature
Word jij onze Mobile App developer?
Oddessey Solutions creëert high-end apps, sms- en webapplicaties voor partners in Nederland en daarbuiten.
We werken altijd vol passie en volgens onze Oddessey waarden:
• We leveren excellentie in kwaliteit
• We durven te (ont)zorgen
• We werken samen en met plezier
• We zijn entrepreneurs in online ontwikkelingen
• We geloven in de kracht van diversiteit
• We werken altijd voor jouw belang
Benieuwd wat onze waarden jou kunnen brengen?

Maak kennis met ons werk!

Alles over jouw nieuwe baan
Wat ga je doen?
• Ontwikkelen van hoogwaardige webapplicaties voor inspirerende klanten in uiteenlopende branches.
• Verzamelen en analyseren van informatie over het product of de dienst waarvoor je een applicatie ontwikkelt.
• Het bedenken van nieuwe functionaliteiten en deze ook echt bouwen.
• Onderhouden en monitoren van de mobiele applicaties die in meer dan 40 landen draaien.
• Testen van eigen taken en werk, signaleren en oplossen van fouten.
• Eigen tijdsinschattingen maken en samen met de projectmanager plannen.
• Adviseren en proactief meedenken met klanten.
• Werken in teams, bestaande uit projectmanagers, developers en designers.
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Wat vragen wij van je?
• Afgeronde ICT-opleiding, richting Software Engineering.
• Kennis van Android development of van iOS development, kennis van beide is een pré.
• Enthousiasme voor je vakgebied(en) met MBO/HBO werk- en denkniveau.
• Goede communicatieve vaardigheden, het liefst ook Engels.
• Oog voor detail en openstaan voor verbeteringen.
• Karaktereigenschappen: ambitieus, leergierig, ﬂexibel en zelfstandig.

Wat bieden wij jou?
Een stevige functie binnen een informeel bedrijf door samen te werken binnen een enthousiast team met
ruimte voor eigen initiatief en ideeën.
• Fulltime functie (32-40 uur per week), met zicht op vast dienstverband.
• Salariëring is in overeenstemming met de geboden functie.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, een ﬁjne werksfeer en enthousiaste collega’s.
• Licht en ruim kantoor (inclusief knuffelhond en rustgevend aquarium).

Als onze php-held neem jij natuurlijk ook deel
aan de meest toffe uitjes!
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Werken op een toplocatie
in Eindhoven
Oddessey Solutions is gevestigd in een monumentaal pand op
Strijp-S, creatief en cultureel hart van Eindhoven. Hier vind je
winkels, restaurants, uitgaansgelegenheden, sportactiviteiten,
workshops, exposities en leuke evenementen.
Met zoveel te doen op Strijp-S, wordt het moeilijk
om ‘s avonds naar huis toe te gaan ;-)

Hoe pakken we het aan?
Afhankelijk van je ervaring, kennis en kunde wordt beslist met
welke projecten jij aan de slag gaat. Natuurlijk in overleg met jou.
Jij geeft dan ook zelf aan waar je ambities liggen, wat je skills
zijn en welke jij graag nog wilt ontwikkelen die ten goede komen
aan jezelf en aan Oddessey Solutions. Vrijwel alles is mogelijk als
je maar weet wat jouw persoonlijke en zakelijke doelen zijn.
Je start met een korte interne training die je krijgt van onze
ervaren ICT-developers. Ook zal je op de hoogte worden
gebracht van alle ins en outs over lopende projecten.

Kom jij ons team versterken?
Bel ons op: 040 213 49 00 of stuur je CV met je motivatie
naar info@oddesseysolutions.nl

app

sms

web

set course for success

