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Medior Developer
HBO, WO / High-Tech / 32-40 uur / Groningen

Jouw uitdaging

Wat breng je mee?

In deze rol als Medior Developer ga je aan de slag
met het ontwikkelen van een maatwerk oplossing
voor een internationaal opererende opdrachtgever.
Je houdt je bezig met hedendaagse FE (frontend)
en BE (backend) technologieën, frameworks en CI/
CD technieken zoals:

Voor deze functie zijn we op zoek naar een
enthousiaste en energieke collega die een technische
uitdaging niet uit de weg gaat. Dit ben jij:

JavaScript ( Web components / ReactJS)
HTML 5 / CSS

Je hebt een goed ontwikkeld analytisch
vermogen
Een can-do mentaliteit
Een proactieve teamspeler
Je hebt goede sociale en communicatieve
vaardigheden

Webservices – REST
PHP - Python

Je bent in het bezit van een HBO/WO diploma
(bijv. richting Informatica o.i.d.)

Symfony, OOP en MySQL
Ervaring met jQuery, Drupal en React
Ervaring met SCRUM

Minimaal 2 -3 jaar relevante werkervaring in
programmeren
Je bent 32 tot 40 uur per week beschikbaar

Dit bieden wij jou!

Wij zijn Dycon

Voor deze functie kom je bij Dycon in dienst,
maar werk je vast voor één opdrachtgever aan
een project. Een start-up met veel potentie en
ruimte voor creativiteit en actief meedenken in de
processen. In deze functie kijken we over grenzen
heen. Het betreft een internationale klant.

Als bedrijf treden we niet vaak op de voorgrond,
maar is Dycon een belangrijke partner op de
achtergrond voor o.a. organisaties als de Gasunie,
Clean Energy, Holthausen, Defensie en DelfSail.
Naast innovatieve oplossingen ligt onze focus
op creativiteit en strategie. Daarmee helpen we
organisaties te innoveren en op die manier naar een
hoger niveau te brengen.

Als collega sta je bij ons centraal en werk je samen
in een team aan de ontwikkeling van innovatieve
oplossingen waar onze klanten en gebruikers van
houden. Bij ons kom je niet stil te staan, samen
werken wij aan jouw persoonlijke, technische
en professionele groei. Als ontwikkelaar moet
je namelijk blijven ontwikkelen, want dat is nou
eenmaal jouw vak.
Wij bieden jou:
Een mooie baan met ruimte tot persoonlijke
ontwikkeling
Een goed salaris
Een opleidingsbudget zodat je kunt blijven
groeien en ontwikkelen
30 vakantiedagen
Veel flexibiliteit, werken vanuit huis of op ons
kantoor in Groningen
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Solliciteer en groei met ons mee!
Ben jij enthousiast geworden over de vacature?
Solliciteer dan snel! ! Stuur jouw gegevens, CV en
eventueel een motivatiebrief naar jobs@dycon.nl
Voor vragen kun je bellen met Rick. Ben jij onze
nieuwe collega, dan zal Rick ook jouw voornaamste
aanspreekpunt zijn.
Rick Bosscher
rick@dycon.nl
050 785 20 30
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