
 

 

 

 
 

 

Ben jij die talentvolle en gepassioneerde back-end developer met heel wat mooie projecten op 
je naam? En wil je aansluiten bij een groeiende organisatie? Dan is deze vacature op je lijf 
geschreven! 

 

Ons ontwikkelteam bestaat uit 5 developers, 1 devOp, 2 systeembeheerders, 2 Scrum masters 
en 1 product owner. Als team zijn wij constant op zoek naar de beste, snelste en nieuwste 
online oplossingen. Wij hebben jou als ervaren developer nodig om die oplossingen te vinden 
en te realiseren. Kennisdeling, passie en innovatie zijn belangrijke speerpunten binnen ons 
ontwikkelteam. We werken AGILE en hebben SCRUM geïmplementeerd in het development 
proces.  

Just is succesvol met twee Saas-platformen: SaySimple en Cocoon. We hebben jou hard nodig 
om onze platformen in hoog tempo uit te breiden en verder te innoveren. Ons 
developmentteam is bezig met vraagstukken als  API-development, metrics, high volume 
datastromen, Bots en A.I. Daarnaast bestaat jouw werk uit het meedenken en werken aan 
online applicaties van klanten. Je vervult binnen het ontwikkelteam een zelfstandige rol 
waarbij je verantwoordelijk bent voor het opleveren van je eigen projecten en innovaties.  

 

 Je bent een developer in hart en nieren; programmeren is jouw tweede liefde. 
 Je hebt HBO werk- en denkniveau. 
 Je hebt minimaal 3 jaar professionele ervaring als developer. 
 Je ontwikkelt object-georiënteerd en hebt een zorgvuldige programmeerstijl. 
 PHP, NodeJS, Python, MySQL, jQuery, HTML5 en Git zijn jou niet vreemd. 
 Je hebt kennis van Zend-Framework 3 (of ander framework) is een pré. 
 Scrum ervaring. 
 Je beschikt over een hoge mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 
 Je hebt uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

 

Wat kun je van ons verwachten? 

Je gaat deel uit maken van een enthousiast en gedreven team. Er wordt geïnvesteerd in 
scholing en ontwikkeling, maar ook in een stuk ontspanning!  Met o.a. tafelvoetbal, pingpong 
of darten. Ook hebben we regelmatig leuke bedrijfsuitjes. Wij bieden je mooie voorwaarden; 

 Opleidingsmogelijkheden. 
 Uitdagende, veelzijdige functie met doorgroeimogelijkheden. 
 Een inspirerende omgeving met een jong en ambitieus team. 



 

 

 
 
 

 Ruimte voor eigen initiatieven en persoonlijke ontwikkelingen. 
 Informele werksfeer. 

 

 Goed salaris. 
 25 vakantiedagen. 
 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling, 

reiskostenvergoeding, Just-sport vergoeding, laptop van de zaak. 
 Mogelijkheid om part-time te werken (tot 32 uur). 
 Gezamenlijke lunch, vrijdagmiddagborrel, regelmatige teamuitjes. 

 

Just Internet bestaat uit meerdere bedrijven die allemaal hun eigen discipline op het gebied 
van online media vertegenwoordigen. Wij ondersteunen organisaties bij het realiseren en 
exploiteren van online concepten. Tevens initiëren wij eigen concepten of participeren in 
concepten van derden. Alle medewerkers werken nauw met elkaar samen voor het behalen van 
optimaal resultaat voor onze klanten. 

Sinds 1996 leveren wij diensten op gebied van strategie, marketing automation, e-commerce, 
web en software development, e-messaging (via WhatsApp, SMS en fax), media management 
software en hosting en cloud oplossingen. 

De Just Internet brands: 

www.netexpo.nl 

www.use-cocoon.nl 

www.netaffairs.nl 

www.saysimple.nl 

www.informaxion.nl 

Ben jij op zoek naar een baan in een jong en ambitieus team en hou je van bier brouwen, hard 
werken, een goede teamspirit en veel gezelligheid aan de tafelvoetbaltafel? Stuur dan direct 
jouw motivatie en CV per e-mail naar hr@just-internet.nl ter attentie van Nicolette Saad. 
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