Wat ga je doen?
Jouw uitgebreide skills willen we graag inzetten om ons platform
verder te ontwikkelen en verbeteren met de focus op het uitrollen van
nieuwe features binnen de portal en app. Je gaat aan de slag met:
eet-management, heatmaps, geo-fencing, maintenance plans, ETA
tools, vehicle dashboards, consumer en corporate apps (native) en
platform verbeteringen naar eigen inzicht. Je zult veel zelfstandig aan
projecten werken maar wel met gespecialiseerde collega’s om je heen.
Wat neem je mee?
Je zit al meer dan 3 jaar full-time achter de knoppen (back-end PHP
icm unit testing) en weet feilloos de weg in code-land. Een back-end
positie met de focus op het optimaliseren van processen, bouwen en
implementeren van nieuwe services. Een must have is ervaring met
PHP (Laravel), PHPUnit testing, externe API implementatie,
MySQL. Daarnaast zijn Python, GoLang, Docker, Javascript, Vue/ React,
AWS en DevOps ervaring nice to haves waarmee je het verschil kan
maken. Je bent communicatief vaardig, zelfstandig en pakt graag je
verantwoordelijkheid. We zijn een klein, hecht team met ieder eigen
verantwoordelijkheden en de ruimte daar zelfstandig invulling aan te
geven. Passie met etsen is geen must, maar heeft bij ons wel een
streepje voor.
Wat we bieden
Een job in de wereld van Smart Mobility IoT bij een jong en snel groeiend bedrijf met nationale en internationale
klanten. Een oude staalfabriek vlakbij het centrum en station van Delft is onze thuisbasis en biedt een inspirerende
werkplek en gezellige omgeving voor een lunch en borrels. Je bent exibel met het indelen van je full-time job. Daar
belonen we je marktconform voor. Ook zal je werken op een MacBook Pro van de zaak die helemaal tot jou
beschikking staat. En die verhalen over etsen: die krijg je er gratis en voor niks bij :-)
Over ons
Tracefy is een Delfts bedrijf in IoT oplossingen voor Smart Mobility. Wij zijn een team van jonge professionals, gek van
etsen en gedreven om een bijdrage te leveren aan sociale uitdagingen als duurzame mobiliteit, kwaliteit van de
leefomgeving, veiligheid en gezondheid.
Fietsen staat met stip op nummer 1 als het gaat om duurzame oplossingen om steden bereikbaar en leefbaar te
houden. Kijk om je heen en je ziet steeds meer bikesharing en bezorgdiensten op de ets. Organisaties die niet 1
maar een hele vloot etsen (en e-scooters) beheren. Met onze GPS oplossing - een combinatie van een GPS tracker,
app en online portal - bieden wij de mogelijkheid het vlootbeheer eenvoudig en ef ciënt in te richten. En zo wordt
het gebruik van etsen en e-scooters een nog aantrekkelijker alternatief ten opzichte van auto's.
Een GPS tracker die realtime data verstuurt en een online portal waarin deze gegevens automatisch worden verwerkt.
Daar zitten wel wat technische hoogstandjes in, al zeggen we het zelf. En wij willen daarin blijven ontwikkelen.
Daarom zoeken wij een software developer die ons eet-management portal en de app kan uitbreiden met nieuwe
features om zo nog meer organisaties te verleiden over te stappen op een duurzame vorm van mobiliteit.
Ga jij met ons het avontuur aan van IoT in Smart Mobility? Beginnen je (programmeer) vingers al te jeuken bij het idee
dat ze mee mogen bouwen aan ons platform? Dan horen we graag van je! Bel of mail ons via:
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Niels Penning
niels@tracefy.com
010 307 31 99
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We’re hiring: Back-end PHP developer (medior/senior)

