Ontwikkelaars native applicaties
Vind jij het een uitdaging om voor een innovatief internationaal opererend advies bureau in Amersfoort te
werken? Het bureau Data-lab heeft zich gespecialiseerd in het ontsluiten, combineren, analyseren en
visualiseren van ‘big data’. Het doel van Data-lab is om op basis van verzamelde data de reis voor de
klant zo goed mogelijk te faciliteren. Met de komst van de OV chipkaart is veel data beschikbaar over
reisgedrag. Naast de data van de klant is ook veel data aanwezig bij de vervoerder. De combinatie van
de informatie die data van reizigers oplevert met de informatie die de data van vervoerders oplevert, geeft
de mogelijkheid om de vraag en het aanbod te optimaliseren.
Op dit moment staan we op het punt om een nieuw product maken voor in het OV-landschap. Dit product
wordt in juni 2015 gelanceerd. Nu zijn we bezig met het formeren van een klein team van communicatie
deskundigen, programmeurs, designers en testers die het project mee helpen ontwikkelen en door
ontwikkelen om het zo later ook te kunnen beheren.
Je werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het ontwikkelen van native applicaties onder iOS en Android
en het ontwikkelen van mobiele websites.
Wij zijn op zoek naar gedreven mensen die willen mee ontwikkelen om een significante rol te gaan spelen
in deze markt die volop in beweging is. Die goed is in zijn werk en gespecialiseerd is. Je snapt dat een
code generator je snel een programma kan geven, maar geen snel programma. Je staat open voor kritiek
van je collega’s en geeft feedback aan je collega's.
Wij bieden een energieke werkomgeving aan binnen een team van jonge, gedreven adviseurs. Binnen
ons bureau leer je hands -on door concrete opdrachten. Wij vinden het belangrijk dat je je horizon
verbreedt door deel te nemen aan opleidingen aan de beste business schools en door regelmatig te
reizen. De cultuur binnen het team is direct en persoonlijk. Je kunt je dus zowel inhoudelijk als op
persoonlijk vlak verder ontwikkelen.
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Een HBO opleiding in Computer Science of vergelijkbaar
Je hebt Django (en dus Python) onder controle
Je kunt native applicaties maken onder iOS (ObjectiveC)
Je kunt native applicaties maken onder Android (Java)
Je kunt zelfstandig werken en hebt geen begeleiding nodig.
Je bent analytisch ingesteld
Bereidheid om veel te leren
Je hebt humor
Interesse in mensen
Bereidheid tot reizen (EU met name)

Lijkt jou dit een interessante uitdaging? Dan zien we je sollicitatie tegemoet!
Meer informatie over Data-lab kun je vinden op www.data-lab.nl. Ook kan je bellen met Sanneke
Mulderink 06 103 226 94. Je profiel en motivatie kan je sturen naar Sanneke Mulderink: sanneke@datalab.nl.

