VACATURE
LEAD DEVELOPER

DE VERBINDER VAN HET DEVELOPMENTTEAM

Je begeleidt en motiveert een team van developers dat bouwt aan software waar duizenden eindgebruikers
dagelijks op vertrouwen. Zo help je mee de medicijnuitgifte voor patiënten gemakkelijker te maken en te
zorgen dat passagiers zo eenvoudig mogelijk hun vliegreis kunnen boeken. Dat we dit bij BRISP doen met
dezelfde Stack maar met een uniek begrip van wat onze klanten beweegt, is waar jij graag je bed voor uitstapt.
Neem jij graag de verantwoordelijk over het bewaken van projectdoelstellingen, de kwaliteit van code en het
optimaliseren van development processen? Dan zijn wij erg benieuwd naar je cv, motivatie en code portfolio!

Locatie

Niveau

Werkervaring

Salaris

Groningen &

Bij voorkeur

Minimaal 4 jaar

Marktconform

Thuis

hbo/wo-niveau

WIE ZIJN WIJ?
Wij willen dat onze klanten en hun eindgebruikers zo weinig mogelijk bewust met IT bezig zijn. Dat klinkt gek
voor een IT-bedrijf, maar dit is voor ons het teken dat wij het goed doen. Hier werken wij dagelijks aan met een
team van twintig betrokken collega’s, waarin we elkaar scherp houden. Ons productportfolio bestaat onder
meer uit elektronische voorschrijfsystemen, Internet Booking Engines (IBE’s) en voorraadbeheersystemen. Wij
leveren deze producten indien gewenst met de bijbehorende hardware – van labelprinters tot access points.

WIE BEN JIJ?
In deze functie ben jij de schakel tussen development en de andere teams. Je bent het aanspreekpunt voor de
developers, helpt hen bij de uitvoering van hun werkzaamheden en je bewaakt de kwaliteit. Verder overleg
je met andere teams zoals Marketing en Sales zodat je weet waar de ontwikkelbehoeftes liggen en deze kunt
vertalen naar techniek. Zo breng jij ons bedrijf, de developers en de applicaties naar het volgende niveau.
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IN DEZE ROL VERWACHTEN WE DAT JE:

Bovendien:

Developers begeleidt bij hun dagelijkse

Heb je een afgeronde IT-gerelateerde

werkzaamheden;

opleiding, bij voorkeur op hbo/wo-niveau;

Code reviews uitvoert en best practices

Heb je kennis van objectgeoriënteerd

promoot, zowel op stijl als op beveiliging;

modelleren;

Code deployments verzorgt;

Kun je technische beslissingen helder uitleggen

Processen waar nodig documenteert. Geen

aan collega’s;

paginalange beschrijvingen, maar to-the-point

Vind je kwaliteit van code belangrijk;

teksten waar je collega’s direct iets aan hebben;

Heb je diepgaande kennis van PHP/Laravel, Git,

Verschillende onderdelen van een project

MySQL, JavaScript, HTML, CSS en API’s;

waaronder planning, vereisten, begeleiding en

Is ervaring met het implementeren van

kwaliteitsbewaking - samenbrengt;

NEN7510/ISO 27001 een pré.

Knelpunten tijdig en bondig communiceert naar
de teams.

GOEDE ARBEIDSVOORWAARDEN
In deze functie bieden wij een marktconform salaris, dat afhankelijk is van je opleiding en ervaring. Je hebt
recht op minimaal 22 vakantiedagen op basis van een 40-urige werkweek. Daarnaast kan je deelnemen aan
onze derde pijler pensioenvoorziening via Bright Pensioen. Uiteraard voorzien wij je van de juiste uitrusting om
je werk goed te kunnen doen, waaronder een laptop met toebehoren en een monitor op je (thuis)werkplek.
Voorlopig werk je deels vanuit huis, zolang de ontwikkelingen daar om vragen. Zodra het weer kan starten
we de wekelijkse borrel op vrijdag weer op, evenals andere gezellige activiteiten buiten werktijd zoals een
teamuitje en het jaarlijkse kerstdiner.

GEÏNTERESSEERD?
Stuur een mail aan Patrick Keizer, algemeen directeur, met je cv, motivatie en code portfolio via
p.keizer@brisp.nl. Ook voor vragen over de functie kan je bij hem terecht.

Werven doen we zelf. Acquisitie op basis van deze vacature stellen we dan ook niet op prijs.
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