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Back-end Developer (junior-medior) 
Fulltime (32-40 uur) 
 
 
Ben jij een back-ender met talent en wil je graag werken aan een nieuw product waar klanten 
van houden? Geef je ambities een boost en sluit je dan aan bij onze snelgroeiende 
organisatie! 

 
 
Jouw rol 
 
SaySimple is een SaaS-platform waarmee bedrijven via social messaging kanalen, zoals 
WhatsApp, op een slimme manier met hun klanten kunnen communiceren. We hebben jou 
hard nodig om dit platform in hoog tempo uit te breiden en verder te innoveren. Ons 
development team is bezig met API-development, metrics, high volume datastromen, Bots 
en AI.  

Als team van 9 developers werken we continu aan slimme oplossingen. Dat doen we in 
teamverband en in korte sprints. 2 Scrum Masters en 1 Product Owner helpen ons om onze 
persoonlijke én gezamenlijke doelen te halen. We werken met een strakke sprint planning, 
daily standups en blikken regelmatig terug om onze snelle leercurve vast te houden. 
Feedback loops ftw! 

Omdat we vinden dat een goed product een schaalbaar product is, werken we volledig in de 
AWS Cloud (micro services) en hebben we een CI/CD pipeline ontwikkeld. We stoppen 
nooit!  
 
Ook kun je je als developer snel ontwikkelen in de verschillende technologieën die we 
gebruiken. Een greep: NodeJS, Python, Javascript, VueJs, PHP, Zend, MySQL en Git. Niet 
alleen goed voor je skills, zo leer je ook in een wijd spectrum naar oplossingen te zoeken.  
 
Je taken:  
 

 Meedenken en -bouwen aan ons platform. 
 Het ontwikkelen van nieuwe features. 
 Koppelingen maken met third party software. 
 Aan de slag met onze Big Data!  
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Jij: 
 
Jij denkt en droomt in code! Programmeren is niet alleen je werk, het is wat je het liefste 
doet. Daarnaast verdiep je je graag in nieuwe technologieën, al was het maar ter inspiratie. 
Leergierigheid en nieuwsgierigheid vinden we heel erg belangrijk. 
 

 Jij hebt tussen de 1-3 jaar relevante development ervaring. 
 Jij bent niet bang om je breed te ontwikkelen en werkt juist graag met verschillende 

technologieën. 
 Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 

Scoor extra punten met: 

 Framework kennis en/of ervaring.  
 Interesse in testing, data-analyse & security. 
 Een mooi Github account gevuld met eigen projecten. 
 Jij spreekt - naast PHP, Nederlands en Engels - andere talen; Spaans is bijvoorbeeld 

van harte welkom. 

Past dit bij je: 

 De kans om mee te ontwikkelen aan een volledig nieuw product en de live gang 
hiervan meemaken. 

 Jij krijgt de kans om in een professionele omgeving met een breed scala 
technologieën en tools aan de slag te gaan. 

 Een plek binnen een gezellig en informeel bedrijf waar we plezier in ons werk willen 
hebben. 

 Een mooi salaris naar kennis en niveau. 
 25 vakantiedagen en 8% vakantiegeld. 
 Reiskostenvergoeding. 
 Er wordt geïnvesteerd in scholing en ontwikkeling. 
 Ruimte voor eigen initiatieven en persoonlijke ontwikkeling. 
 Een informele en platte cultuur. 
 Een laptop van de zaak. 
 Sportvergoeding!  
 Een gezamenlijke lunch. 
 Extra activiteiten zoals borrels, regelmatige teamuitjes, tafeltennis op hoog niveau. 

 
 
 
 



 

 
SaySimple BV is onderdeel van Just Internet 

Adres 
Hulswitweg 14 

2031 BG Haarlem 

Postadres 
Postbus 9577 

2003 LN Haarlem 

Contact 
Tel  +31 (0)23 - 554 67 66 

App  +31 (0)6 - 135 582 70 

Internet 
www.saysimple.nl 

info@saysimple.nl 

Bank 
IBAN NL77 INGB 0007746024 

BIC INGBNL2A 

 
BTW 

NL857787305.B01 

KvK 69217076 

 
 
 
 
 
 
Over SaySimple  
Wij zijn SaySimple - de Social Messaging Platform Pioneer.  Wij zorgen ervoor dat 
klantenservices een bijdrage kunnen leveren aan commerciële bedrijfsdoelstellingen. Social 
messaging kanalen die worden gebruikt voor persoonlijke communicatie zetten we om in 
krachtige zakelijke communicatiekanalen. Het bereiken van conversational excellence wordt 
daarmee een stuk simpeler. 
 
Ons portfolio is een verzameling van toonaangevende multinationals en e-commerce 
brands, waaronder Transavia Airlines, Danone, Bank Santander, Omoda en Parkmobile. 
 
Wij zijn onderdeel van Just Internet en hebben ons hoofdkantoor in Haarlem. www.just-
internet.nl 
  
Interesse? 
Ben jij op zoek naar een baan in een jong en ambitieus team en hou je van een potje 
tafeltennis, hard werken, een goede teamspirit en veel gezelligheid op de werkvloer? Stuur 
dan direct jouw motivatie en CV per e-mail naar hr@just-internet.nl ter attentie van Nicolette 
Saad. 
        
 
 


