Wil jij, net als wij, het onderwijs
vernieuwen? Dat kan!
Muiswerk Educatief is de meest innovatieve uitgever van online educatief lesmateriaal. Elke dag
werken wij met zestien gedreven mensen aan het verwezenlijken van onze missie: iedere leerling
slim laten groeien in rekenen en talen. Onze software zit vol slimmigheden die de leerling uitdagen,
volgen, helpen, motiveren en ontwikkelen. Inmiddels gebruiken ruim 3300 scholen en instellingen de
online leermiddelen Numo en Flexi. Muiswerk Educatief is gevestigd in Uithoorn.

GEZOCHT

SENIOR FULL STACK
DEVELOPER
(40-32u p/w)

De Senior Full Stack Developer is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de software voor de
educatieve platformen van Muiswerk Educatief (Numo, Flexi en Content Creator Plus).

JIJ...

WAT GA JE DOEN?

•

hebt minimaal 6 jaar passende
ontwikkelervaring;

•

brengt onze high-tech applicaties
naar een next level;

Je ontwikkelt en onderhoudt de software
voor onze educatieve platformen en
beheert de cloud-servers waar de
software op draait.

•

kent verschillende ontwikkeltalen:
PHP, HTML, REACT, JS;

•

kent de tools waar we mee werken:
PHPStorm, Jira, Docker;

•

bent een inspirator voor je collega’s;

•

•

jij bent de meewerkende scrum
master voor het ontwikkelteam: je
plant de sprints, stemt af met de
product owners, je houdt dagelijkse
stand-ups, sprint reviews, sprint
retrospectives en wekelijkse
refinements;

kan goed samenwerken met medeontwikkelaars en UX-designers;

•

jij ontwikkelt features zowel in de
frontend als in de backend;

•

bent getraind als Scrum Master;

•

•

bent goed in woord en geschrift in
zowel Nederlands als Engels;

•

kunt goed en enthousiast
presenteren;

jij bewaakt continu de
beschikbaarheid en de load van de
cloud servers en pas wanneer nodig
de configuratie aan;

•

•

wilt een baan en komt niet voor een
simpele klus.

jij stemt dagelijks en ad hoc af met de
afdeling service en support;

•

jij gebruikt je creativiteit om
baanbrekende features te lanceren.

WAT KRIJG JE DAARVOOR TERUG?
•

ambitieuze, gezellige collega’s in
ontwikkeling, service en support, sales
en marketing waarmee je samen werkt
aan iets groots;

•

de kans om onze missie nog beter
invulling te geven: iedere leerling slim
laten groeien in rekenen en talen;

•

de kans om oneindig veel te blijven leren
via collega’s en opleidingen;

•

gunstige arbeidsvoorwaarden en een
passende beloning voor jouw diensten;

•

een goed gevoel omdat jouw werk er
echt toe doet in de maatschappij;

•

de mogelijkheid om minimaal 2 (van 5)
dagen vanuit huis te kunnen werken.

INTERESSE?
Richt een e-mail met je motivatie en cv aan
Theo Schijf: theo@muiswerk.nl.

