Front-end developer
Organisatie
Wij zijn experts op het gebied van data voor de mobiliteitsbranche en hebben een volledig
productportfolio: voertuigdata en applicaties. Eén van die applicaties is 2drive: een Garage
Management Systeem wat we afgelopen jaar geheel opnieuw hebben gebouwd op de meest
moderne technieken en begin dit jaar gelanceerd is. We kunnen alle partijen die actief zijn in de
mobiliteitsbranche of ermee te maken hebben bedienen met een oplossing.
Wij zijn een club enthousiaste mensen die energie krijgen van data, applicaties en software
development! Bij ons werken mensen met een Automotive achtergrond, maar ook van buiten de
mobiliteitsbranche die veel verstand hebben van IT, software, projectmanagement, sales of
marketing. Kortom, een goede mix en we brengen het beste van verschillende werelden samen
onder één dak.
Wij zijn een ambitieus bedrijf en werken heel flexibel. We hebben geen bureaucratische processen
en we houden van een persoonlijke aanpak. Snel schakelen, korte lijnen en een hands-on
mentaliteit. Daar staan we voor!

Omschrijving
Wij zijn op zoek naar een Frontend developer, die zichzelf graag blijft ontwikkelen en toe is aan een
volgende stap.
Vind jij het leuk om de beleving van de klant te verbeteren? Heb je affiniteit met alles wat rolt en
een motor heeft? En ligt jouw hart bij het ontwikkelen van SAAS oplossingen, dan is dit jouw ideale
uitdaging. Samen met je collega’s in het development team lever je de beste cloudbased oplossing
voor het managen van het garagebedrijf.

Wat ga je doen










Samenwerken met het product- en ontwerpteam om de beste klantervaring te
implementeren
Samenwerken met het interne en externe team van ontwikkelaars aan alle aspecten; van
ontwerp tot levering
Implementeren van meertalige interfaces om een soepele internationale beleving te
garanderen
Werk met backend REST API's en creëer moderne, betrouwbare software voor 2drive
Werken volgens de scrum methodiek, die doen we “praktisch”
Ontwikkelen en verbeteren van “voorkant” van onze oplossing, de klantbeleving
Meedenken over testscenario’s voor de te leveren oplossing
Vertalen van het werkproces van de werkvloer naar een logische flow op het scherm
Leveren van technische ontwerpen en noodzakelijke documentatie

Wij vragen wij aan jou?


Je bent in staat om de tijd en capaciteit in te schatten die nodig is om een taak uit te voeren
en deadlines te halen
 Je kunt je goed redden in zowel het Nederlands als Engels
 Je zit bordenvol ideeën en je hebt de drive zaken naar een hoger niveau te tillen
 Je houdt van een uitdaging
 Je blijft op de hoogte van de moderne browservereisten
 Je bent een echte teamplayer en viert graag successen
Daarnaast heb je:
 ervaring met React en/of Angular en bij voorkeur ben je bekend met responsive frontend
design met Bootstrap voor desktop, mobiel en tablet
 kennis van javascript, HTML, SCSS, CSS
 kennis van NodeJS, VisualStudio en/of VisualStudio Code is een pré
 bij voorkeur ervaring in het werken met Azure
 ervaring met versiebeheer in git

Wat hebben wij te bieden?






Een leuke, uitdagende baan binnen een ambitieuze organisatie
Een informele sfeer, een no-nonsense mentaliteit met korte communicatielijnen
Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Over hybride werken maken we samen afspraken

Enthousiast?
Stuur dan je sollicitatie voorzien van motivatie en CV naar: vacature@mivar.nl
Wij zien je reactie graag tegemoet.
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Björn Kooij, Manager Products &
Software Development op telefoonnummer 06-81854879.

