Dation, Enschede (www.dation.nl)

Stage Back-end / Front-end Developer
Voor slimme planning en administratie software
Tijdens je stage bij Dation houd je je bezig met de implementatie van
productvernieuwingen. Je zult betrokken worden in alle stappen van het
development proces, van specificatie tot ontwikkeling, testen en onderhoud. Je
werkt met slimme mensen in een klein development team om de software van
Dation te optimaliseren. Je hebt uitgebreide programmeerervaring en bent in
staat om snel bij te leren.
Globale stage omschrijving:
• Jouw opdracht omvat web-based en mobile applicatie (app) ontwikkeling rondom het
Dation Dashboard software pakket. Jouw precieze stage opdracht bepalen wij op
basis van jouw profiel, interesse- en kennisgebied.
• Je ontwerpt en implementeert een nieuw project en verzorgt gerelateerde technische
documentatie.
• Je werkt intensief samen met je business-peers, met programmeurs op kantoor en
met externe (outsourced) programmeurs in Vietnam.
Jouw profiel:
• Studie master informatica – of een gelijkwaardige opleiding.
• Creatief, innoverend, ondernemend; op zoek naar nieuwe ideeën en mogelijkheden.
• kennis van PHP, MySQL, HTML, Javascript, Webservices en XML.
• Teamspeler, communicatief vaardig, pro-actief, zin in borrel op zijn tijd.
Dation biedt:
• Innovatieve, leerzame software development projecten.
• Veel creatieve vrijheid en eigen initiatief.
• De dynamische werksfeer van een innovatief, snel groeiend bedrijf.
Dation is een zeer innovatief en sterk groeiend jong bedrijf dat planning- en
administratiesoftware levert. Dation is marktleider in Nederland en België en verstevigt deze
positie door continue innovatie en uitbreiding van het dienstenpakket. Voorbeelden zijn de
leerling toegang, waar dagelijks duizenden leerlingen gebruik van maken. Of de mobiele
toegang, waarmee opleiders door heel Nederland in de auto hun administratie bijhouden. De
organisatie is informeel en dynamisch en bestaat uit een klein team gedreven, enthousiaste
jonge mensen.
Hebben wij jouw interesse gewekt?
Neem contact op met of mail of stuur een sollicitatiebrief met cv. naar:
Dation BV
t.a.v. Hans Schaap
mail: h.schaap@dation.nl
tel: 053 82 00 217
www.dation.nl
Hengelosestraat 705
Enschede

