Vacature Junior Programmeur
Infi BV

Infi BV
Infi is een jong en snelgroeiend ICT bedrijf uit Utrecht, nu 8 jaar oud, 16 man/vrouw
sterk en volop in ontwikkeling. Wij ontwikkelen maatwerksoftware voor web en mobiel
waarbij twee zaken voorop staan: een goed product en liefde voor technologie.
Natuurlijk: bij ons wordt geld verdiend en moeten dingen afkomen, maar we vinden het
ook belangrijk dat wat we bouwen echt goed is zodat we er een tevreden klant aan over
houden. Onze klanten waarderen het daarbij vooral dat we met ze meedenken: wij
vertellen ze wat er technisch wel en niet haalbaar is en welke extra mogelijkheden de
techniek biedt.
Onze klantenkring is divers, varieert van groot tot klein en komt uit verschillende
sectoren. Bekende namen zijn bijvoorbeeld RTL Nederland, de Universiteit Utrecht,
Yamaha en Shell, maar wij vinden het vooral belangrijk dat het een uitdagende opdracht
betreft, niet zozeer een ‘grote naam’.
Omdat we een kleine organisatie zijn, is er een informele platte cultuur. Daarnaast is er
ruimte voor veel flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden: zaken als 4 dagen per week of
thuiswerken zijn bij ons altijd bespreekbaar.
‘Liefde’
Infi is een bedrijf waarbij de liefde voor technologie centraal staat. Van de mensen die bij
ons werken, verwachten we dat IT meer is dan een baan, het is ook een hobby. Je wordt
blij van werken met computers, bent geïnteresseerd in nieuwe technologieën en bent
trots op mooie code (en deelt die het liefst met je collega’s).
Daar tegenover bieden wij een omgeving waar je wordt gestimuleerd om jezelf te
ontwikkelen, altijd mogelijkheden zijn om nieuwe dingen uit te zoeken en je veel vrijheid
en verantwoordelijkheid krijgt bij het doen van je werk en het bedenken van oplossingen.
Er is veel variatie: je werkt in verschillende technische omgevingen en ziet steeds weer
nieuwe projecten langskomen.
Er wordt bij ons vooral gewerkt in .NET en PHP, maar ook gangbare talen als Objective C
of C++ komen langs: de taal is voor ons minder belangrijk dan de denkwijze erachter.
Wij geloven dat als je één programmeertaal kent, de andere niet meer zijn dan variaties
op dit thema.
Vanuit onze drive naar innovatie zoeken we steeds naar nieuwe leuke dingen om te doen
of onderzoeken en jij speelt daar ook een belangrijke rol in: eens per jaar ontwikkelen
we samen twee dagen en één nacht lang hobbyprojecten en je mag een week per jaar
besteden aan een eigen hobbyproject. Daarnaast organiseren we regelmatig interne
leergangen met als einddoel het behalen van de Microsoft of Zend certificeringen.
Wij zijn op zoek naar een

Junior Ontwikkelaar
(PHP of .NET)
met liefde voor technologie en innovatie
Functieomschrijving:
Wij zoeken om ons team uit te breiden een Junior Programmeur. Je bent net of bijna
afgestudeerd, of je hebt één tot twee jaar ervaring als programmeur. Je komt bij ons
primair te werken als programmeur, maar afhankelijk van je wens en aanleg hiervoor
kun je bij de uitvoering van projecten ook andere verantwoordelijkheden krijgen.

Je bent in staat om je snel in te werken in een nieuw project of nieuwe technologie,
werkt zelfstandig en zoekt graag nieuwe dingen uit. Ook vind je het leuk om je kennis te
delen met je collega’s.
Wij vragen:
- Minimaal HBO denk en werkniveau.
- Minimaal 4 dagen per week beschikbaar.
- Je maakt je snel nieuwe technologieën eigen.
- Een ondernemende en zelfstandige instelling.
- Aantoonbare kennis van C# .NET of PHP, een (willekeurige) tweede taal is een pré.
- Kennis van CSS, HTML, XHTML, XML en Javascript.
- Kennis van SQL en ervaring ermee in combinatie met een databasesysteem zoals
mySQL, MS SQL Server, PostgreSQL, Oracle, etc.
- Kennis van Linux of Windows is een pré.
- Het vermogen om je te kunnen inleven in een klant.
- ‘Liefde’ voor het vak.
Wij bieden:
- Een platte, informele, sfeer met leuke, jonge collega’s. Wij maken samen mooie dingen
en zijn daar trots op.
- Een marktconform salaris met goede pensioenregeling.
- 25 vakantiedagen per jaar op basis van fulltime.
- Reiskosten worden vergoed.
- Een week vrije tijd per jaar om te werken aan je eigen projecten.
- 1-2 keer per jaar een interne leergang, met bijbehorende certificering.
- Een gemeenschappelijke bonusregeling, afhankelijk van het bedrijfsresultaat.
Geïnteresseerd?
Stuur:
- een motivatie,
- je CV,
- en een stuk code waar je trots op bent, naar daniel.roy@infi.nl.
Je mag ook per post reageren naar:
Infi BV
t.a.v. Daniel Roy
Vondellaan 140
3521 GH Utrecht
Tel: 030-2325888
http://www.infi.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

