JUNIOR DEVELOPER | DOUBLE PASS
Double pass is op zoek naar een junior ontwikkelaar met een grote passie voor voetbal en
talentontwikkeling die onmiddellijk beschikbaar is om ons team te versterken.

In een notendop:
Voltijds

Engels

Junior profiel

Freelance-contract

Bachelor, Master

De uitdaging
Je bent verantwoordelijk om front- en back-end applicaties te ontwikkelen om de business
van double pass te versterken. Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor de technische
ondersteuning.
Je takenpakket ziet er als volgt uit:
Als ontwikkelaar (80% van je taken):
•
•
•
•

•

Je actief inzetten voor de analyse, ontwikkeling, testing, optimalisering en op maat
oplossingen vinden voor technologische producten
Zowel front- als back-end oplossingen zoeken voor mobiel, web, cloud en desktop
Up-to-date blijven met de nieuwste ontwikkelingen op verschillende technische
gebieden
Verantwoordelijk zijn om databases en data flows op te zetten, reviewen en
nauwkeurigheid testen uit te voeren, documenteren, onderhouden en te
benchmarken.
De beveiligingsbeleid en andere nalevingseisen van het bedrijf te waarborgen.

Als technisch ingenieur (20% van je taken):
•
•
•
•
•

Technische ondersteuning bieden, meer bepaald aan 1ste en 2nd line vragen van
interne en externe klanten en partners
Technische testen uitvoeren van online applicaties
Trainingen organiseren en geven aan interne en externe gebruikers
Scripts en tools ontwerpen en ontwikkelen
Procedures en policies vastleggen.

Wat verwachten we van jou
Deze job is de ideale kans om je expertise en je passie voor voetbal te combineren. We
zoeken naar iemand met een entrepreneur mindset die zijn weg kan vinden in een start-up
environment.
•
•

Bachelor of master in computerwetenschappen/informatica of relevante werkervaring
van max. 3 jaar (pasafgestudeerden ook welkom)
Passie voor software ontwikkeling in .Netcore en Vue.js

•
•
•
•
•
•
•

Grondige kennis van verschillende gebieden van informatica, o.a. algoritmes,
databases, data structures en vooral distributed computing
Zelfstandig werken
Inzicht in IT-structures en design patterns
Je bent vertrouwd met agile methodologies
Vlot in communicatie en teamwork
Blijven leren, nieuwe technologieën en tools uitproberen schrikken je niet af
Je hebt een uitstekende kennis van het Engels

Waarom voor double pass kiezen
Werken bij double pass betekent deel uitmaken van een enthousiaste, dynamische en
sportieve team in een internationale en innovatieve context binnen de voetbalsector.
Onze bedrijfscultuur:
•
•
•
•

Passie voor talentontwikkeling
Competitieve en gedreven teamgeest
Proactieve en positieve mindset
Ondernemend en flexibele werksfeer

Startdatum: zo snel mogelijk
Mis deze unieke kans niet!
Stuur vandaag nog je cv samen met je motivatiebrief naar jobs@doublepass.com. We
nemen zo snel mogelijk contact met je op.

