BACK-END DEVELOPER
Word onderdeel van ons team om samen met onze front-enders en UX’ers aan Priva’s
nieuwste web-apps te werken!

Je bent een supergetalenteerde back-end developer die C# heeft
uitgespeeld

Je schrijft robuuste, leesbare en herbruikbare code

Werken binnen een organisatie met een Agile mindset

Aandacht voor een goede werksfeer en persoonlijke groei

Priva creëert een klimaat voor groei. Het is Priva’s missie om een optimale omgeving te creëren
waarin zowel planten als mensen zo goed mogelijk kunnen werken, groeien en zich kunnen
ontwikkelen. Wij bieden wereldwijd oplossingen voor tuinbouw, gebouwautomatisering en alles
daartussenin. We ontwikkeling hardware, software en services op het gebied van
klimaatbeheersing, energiebesparing en optimaal (her)gebruik van water.
Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, zetten we in op een transitie van product
naar dienst, van firmware naar cloudware. Voor het team dat bedieningsapps ontwikkeld voor
het klimaat in gebouwen en kassen, zijn wij op zoek naar een ervaren back-end developer.

Wat doet een Back-end developer bij Priva?
Je krijgt van ons een afwisselende, zelfstandige en uitdagende baan in een zelfsturend team dat
verantwoordelijk is voor de bedienings-apps van het klimaat in gebouwen en in kassen. Als
developer heb je een oprechte fascinatie voor het back-end vakmanschap en dus ben je altijd
op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen op jouw werkgebied. Je schrijft robuuste,
leesbare en herbruikbare code. Maar je kunt ook terugschakelen naar de prototyping–modus,
waarbij je snel oplossingen in elkaar zet en zo nodig ook weer weggooit. Verder lijkt het je leuk
om ook wel eens met de front-end logic te stoeien in Angular en Typescript. Je waardeert
details, maar je denkt ook graag mee over het grotere geheel. Je kunt jouw ideeën goed onder
woorden brengen en staat open voor die van anderen. Als er keuzes gemaakt moeten worden,

dan breng je de waarde voor onze klanten, de haalbaarheid, timing en het belang van Priva in
balans.
Het Team
Je komt in een multidisciplinair App Team van 5-7 professionals, dat op het moment werkt aan
web-gebaseerde applicaties voor laptop, tablet en smartphone. We doen dat Agile met
backlogs, stories, sprints en stand-ups. Je werkt samen met front-enders, product owners, UX
designers en testers. Maar ook Service en Support medewerkers zitten dichtbij, zodat je het
direct hoort als klanten ergens tegenaan lopen. En vanzelfsprekend ook als ze blij met ons zijn,
omdat we goede apps maken.
Hoe ziet jouw werkomgeving eruit?
Binnen de afdeling Research & Development werken ruim 120 professionals die producten
ontwikkelen voor de marktsegmenten waarin Priva actief is. Kleine teams werken aan
innovatieve projecten en aan doorontwikkeling van bestaande productlijnen. Research &
Development bestaat uit gekwalificeerde en betrokken professionals. Aandacht voor nieuwe
technieken en de persoonlijke ontwikkeling zorgt ervoor dat je kan blijven groeien.
We creëren niet alleen ‘a climate for growth’ voor onze klanten, maar ook voor jou. Wij geloven
dat vertrouwen in talent en ruimte geven aan ontwikkeling het beste in mensen naar boven
haalt. We hechten veel waarde aan een gezonde en prettige werkomgeving. Zo kun je op onze
Priva Campus dagelijks sporten in onze eigen crossfitruimte ‘The Box’, dagelijks lunchen in ons
restaurant waar onze eigen chef-kok verse gerechten bereidt, flexwerken in onze Hub, je
collega’s uitdagen voor een potje air-hockey en de week samen afsluiten op een van onze
vrijdagmiddagborrels. Onze actieve personeelsvereiging organiseert regelmatig activiteiten
zoals een weekendje weg, sportief evenement of workshop.
Wij bieden prima passende arbeidsvoorwaarden en groeimogelijkheden, die we graag tijdens
een gesprek met jou bespreken.
Wie ben jij?
Voorop staat dat je je als Web Developer Wizard kunt vinden in de missie van Priva. Wij zijn
daarnaast benieuwd of jouw DNA matcht met het onze:
· Minimaal HBO / WO werk- en denkniveau op het gebied van webontwikkeling.
· Minimaal 3 tot 5 jaar relevante ervaring in een soortgelijke rol.
· Je voelt je thuis in een multi-disciplinair team. Met een “Agile mindset” pas je je gemakkelijk
aan bij veranderingen of nieuwe inzichten.
· Nederlands sprekend en uitstekende beheersing van de Engelse taal.
Extra credits op voorhand krijg je als je:
· kennis hebt van Microsoft Azure (B2C)
· beschikt over kennis van ASP.NET, Microservices en Actor Frameworks.
NB: bovenstaande lijst is een omschrijving van de ideale kandidaat. Mocht je op dit moment
niet aan al onze wensen voldoen, aarzel dan toch niet om te reageren. We gaan de komende tijd
namelijk gewoon door met groeien, net als jij!
En natuurlijk hebben we aan jou ook graag een leuke, sympathieke collega. We kunnen best
tegen een geintje en we vinden het gezellig als je meedoet met één van onze sportieve
activiteiten, een hackathon of teametentje

IN EEN NOTENDOP
Functie
Back-end developer

Afdeling
Research and Development
Opleidingsniveau
HBO of vergelijkbaar
Werkervaring
Medior / Senior
Contract Type
32-40 uur
Locatie
De Lier - Netherlands

HEB JE VRAGEN OVER DEZE VACATURE?
Voel je vrij om contact met me op te nemen!

Walter Doorduin
Recruiter R&D

+31 6 300 78 316

