Medior/Senior Java Developer
Kom jij als software developer ons team versterken?
De toekomst is automated en digital. Bedrijven willen hun resultaten real-time kunnen inzien
met behulp van dashboards en reporting templates. Maar het opzetten hiervan is een vak
apart. Daarom zijn we bij Mediabrands bGenius op zoek naar een software developer in
Amsterdam. Heb jij ervaring met Java en affiniteit met front-end development? En wil je je
ontwikkelen binnen een internationaal bedrijf? Lees dan nu verder.
Even voorstellen
bGenius is een online marketing management systeem en biedt de online marketeer de
mogelijkheid campagnes in verschillende advertentienetwerken te optimaliseren en te
managen in één systeem. Het systeem geeft suggesties op basis van data uit onder andere
Advertentiemedia, CRM systemen van klanten en Web Analytics.
bGenius is onderdeel van IPG Mediabrands, een internationale organisatie waar verschillende
labels onder vallen. Je werkt daarom regelmatig samen met collega-developers in Groningen,
Parijs, San Francisco en Chicago. Ons kantoor is gevestigd in Amsterdam, op loopafstand van
het station en een goede koffietent.
Over de functie
We zijn op zoek naar een software developer die ons kan ondersteunen bij product
development en interne processen. Van het opzetten van reporting templates tot het
bouwen van API’s en dashboards.
Ervaringen van collega’s:

Yashar Robert, developer
“Bij bGenius werken we aan hele diverse projecten van machine learning tot
grote applicaties. Zo krijg ik de kans om veel verschillende talen en
technologieën te gebruiken en nieuwe dingen te leren.“

Cristina Ilie, junior developer
“Working here it’s the perfect balance between enjoying challenges as a
developer and fun time with honest and hardworking people.”

Hardware
•
•
•

HBO werk en denkniveau
Werkervaring in commerciële, klantgerichte functie
Interesse in techniek

•
•
•
•
•
•

Hebt kennis van en ervaring met JAVA
Hebt ervaring met databases
Kan complexe materie vertalen naar eenvoudige oplossingen
Hebt ervaring met het werken binnen een Agile development team
Begrijpt goed wat object-georiënteerd programmeren inhoudt
Hebt de wens en het vermogen om nieuwe technologieën snel te leren

Jij

Wij
•
•

Hebben een vaste standplaats in Amsterdam
Werken in een jong, professioneel team dat gebruik maakt van vooruitstrevende
technieken zoals Angular.js, Spring, Hibernate, Akka, Docker.
• Bieden een uitdagende baan met veel ruimte voor technische innovatie
• Bieden diverse interne en externe mogelijkheden voor verdere ontwikkeling
• Hebben eigen voetbaltafel en een Xbox
• Maken ook veel plezier buiten werktijd
Klinkt dit als iets voor jou? Stuur dan je cv en een korte motivatie
naar annerose.verheul@mbww.com

