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Software Engineer traineeship (opleiding tot Full Stack Developer)
Wil jij je graag (verder) ontwikkelen als software ontwikkelaar?
Ben jij een fanatiek en leergierig persoon met een passie voor software development?
Ben je bereid een intensief en uniek traineeship te volgen?
Ben je bereid om soms langere tijd van huis weg te zijn, als je niet in Brainport Regio
Eindhoven woonachtig bent? Je woont bijvoorbeeld niet in Nederland...
Lees dan snel verder en reageer op onze vacature!
Wij bieden jou:
●

een bruto maandsalaris dat ligt tussen € 2.600,- en € 3.500,-, afhankelijk van jouw
opleiding, kennis en ervaring, op basis van een 40-urige werkweek plus verdere
secundaire arbeidsvoorwaarden;

●

de mogelijkheid je te ontwikkelen tot full stack developer/ software developer,
waarbij je aan (internationale) projecten werkt voor cliënten waar je gewoonlijk
nauwelijks toegang toe krijgt;

●

een werkplek binnen een klein en persoonlijk bedrijf;

●

persoonlijke training en begeleiding door de meest ervaren software engineer/ full
stack developer / ondernemer die het bedrijf van grond af aan heeft opgebouwd.

Jazetti, passen wij bij jou als jouw toekomstige werkgever?
Wij zijn Jazetti BV en wij ontwikkelen software voor verschillende uiteenlopende
bedrijven.

Zowel regionale organisaties als multinationals zijn tevreden klant van ons.

Wij werken vanuit onze vestiging in Veldhoven of intern in het team van één van onze
klanten. Onze focus ligt op samenwerking in Brainport Regio Eindhoven. Ons bedrijf
kenmerkt zich door een informele, platte organisatie met een klein enthousiast
specialistisch team. Onze klanten waarderen onze kennis en kunde en ‘gaat niet bestaat
niet’ aanpak.
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Het team van Jazetti

Margo Spoelder

Bram van der Horst

Arjen Poot

Dennis Spoelder

Business developer

Software tester

Software engineer

Software architect

Contract manager

Software developer

Software developer

Software engineer

We zijn hoofdrolspelers met veel verantwoordelijkheid in elk software project. We
groeien en daarom willen wij ons software ontwikkelingsteam uitbreiden en versterken.
Wij zijn per direct op zoek naar een: gedreven kandidaat die een Software Engineer
traineeship wil volgen. Het hebben van de juiste diploma’s is niet het belangrijkste. Het
gaat erom of jij over de basisvaardigheden beschikt en of je bereid bent om er voor te
gaan om een goede software ontwikkelaar te worden. Je zal ons moeten laten zien, dat
je de ambitie, kennis en kunde hebt om software engineer te worden.

Het traineeship dat wij aanbieden
Je komt rechtstreeks bij Jazetti BV in dienst waar je ‘on the job’ wordt opgeleid. Je wordt
gekoppeld aan een senior software engineer die jou intensief begeleidt. Jij zal door
middel

van

theorie

en

praktijkgerichte

casussen

uitgedaagd,

gestimuleerd

en

gemotiveerd worden, jouw kennis en vaardigheden naar het hoogste plan te tillen.
Naast technische kennis over VBA, PHP, HTML5, Javascript en CSS wordt er aandacht
besteed aan de ontwikkeling van vaardigheden en competenties op het gebied van
samenwerking, communicatie en presenteren. Ook wordt projectmatig ontwikkelen
behandeld.
Wij spannen ons maximaal in voor jouw ontwikkeling. Je ontvangt een marktconform
salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
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Om een idee te geven, waarmee we aan de slag gaan.
Besturingssystemen waarmee je voornamelijk werkt:
●

Microsoft Windows 10;

●

MacOS;

●

Linux Mint;

●

Ubuntu 20.04 LTS (servers).

Applicaties waarmee je voornamelijk werkt:
●

Microsoft Office 365;

●

Google Apps For Business;

●

WordPress;

●

Microsoft Power BI;

●

MySQL Database.

Programmeertalen waarin je voornamelijk programmeert:
●

Visual Basic for Applications;

●

HTML5;

●

PHP;

●

Javascript;

●

CSS.

Jij

gaat

werken

bij

een

regionale

opdrachtgever

of

een

multinational.

Jouw

werkzaamheden lopen uiteen van het opleveren van applicaties in teamverband, tot het
individueel ontwikkelen van een deelapplicatie. Jij gaat je bezighouden met zowel frontals back-end development.
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Jouw profiel:
●

Master- of Bachelordiploma in de IT of een andere technische studierichting is een
pré;

●

aantoonbare affiniteit met programmeren;

●

uitstekende beheersing van de Engelse taal, Nederlands is een pré;

●

bereidheid om te investeren in jezelf door het volgen van een intensieve opleiding;

●

fulltime (40 uur per week) beschikbaar vanaf startdatum traineeship;

●

bereid om in Brainport Regio Eindhoven in Nederland te verblijven, als je niet in de
omgeving woonachtig bent;

●

bij de start van het traineeship werk je minimaal 1 maand in Brainport Regio
Eindhoven, daarna kan op afstand (bijvoorbeeld bij jou thuis) gewerkt worden.

Wij bieden jou:
●

een

arbeidscontract

rechtstreeks

bij

Jazetti,

zonder

tussenkomst

van

een

detacheringsbureau;
●

een intensief en uniek Software Engineer traineeship;

●

vanaf dag één een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;

●

een carrièrestart als junior developer;

●

doorgroeimogelijkheden tot (Senior) Software Engineer;

●

een carrière in Brainport Regio Eindhoven (https://brainporteindhoven.com/nl/).
Geïnteresseerd? Neem dan snel contact op!
Daar krijg je geen spijt van…

Dennis Spoelder

Margo Spoelder

Director of Jazetti / Software architect

Director of Jazetti / Business developer

✉ d.spoelder@jazetti.com

✉ m.spoelder@jazetti.com

✆ +31 6 10100843

✆ +31 6 46324513
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