JAVA SOFTWARE ENGINEER
32-40 uur, standplaats Amersfoort
●
●
●

Bouw jij mee aan de technologische infrastructuur voor zelfrijdende auto’s?
Wat denk je ervan om te gaan werken met technologieën zoals Java, Spring, Hibernate,
AWS/S3/ECS, Microservices en Docker?
Werk jij graag aan een complex dataplatform in de Cloud, waar miljoenen Nederlanders
dagelijks de voordelen van ondervinden?

Simacan zet verkeer en logistiek op de kaart. Wij zijn een ambitieuze scale-up
gespecialiseerd in het werkelijk toepasbaar en deelbaar maken van realtime geo-data.
Onze producten integreren realtime verkeersinformatie in primaire bedrijfsprocessen van
organisaties in de verkeers- en logistieke markt. Ons multidisciplinaire team bestaat uit
creatieve verkeerskundigen, software engineers en productontwerpers met een sterke focus op
performance, datakwaliteit en gebruiksvriendelijkheid.
De uitdaging
Als Java Developer werk je samen in een team van gedreven engineers. Jouw team bestaat uit
verschillende specialisten zoals Backend (Java en Scala), Frontend (REACT) en Data Engineers.
Samen innoveer je aan het door data gedreven platform, waar diverse producten omheen worden
gebouwd. Elk weer aangeboden als een unieke API. De mogelijkheden van deze data zijn enorm,
zodoende werk je ook veelal aan nieuwbouwprojecten. En je krijgt bij ons de kans om, naast
nieuwbouw, ook nog eens te werken met technologie zoals Java, Spring, Hibernate, PostgreSQL,
AKKA, REST, Docker en AWS/ECS. Dit allemaal in een omgeving waar TDD en CI/CD centraal staan.
Het mooie van deze baan is dat alle oplossingen zeer relevante zaken uit ons dagelijks leven raken.
Van boodschappen doen, verkeersveiligheid en drukte op de weg tot zelfrijdende auto’s!
Eisen
●
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Minimaal 1 jaar professionele ervaring met het ontwikkelen in de JVM (Java en/of Scala)
Ervaring met frameworks als Spring en Hibernate is een grote pre
Ervaring met PostreSQL of een andere relationele database is een pre
Een afgeronde HBO- of WO-opleiding of aantoonbaar werkniveau
Communicatief vaardig en representatief
Een grote interesse in kennisdeling en het bezoeken van meet-ups
Ervaring met Cloud, AWS, S3 en/of Elastic Container Service (ECS) is een pre
Ervaring met REST is een pre
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Ervaring met Microservices en/of Docker is een pre
Ervaring met Codeship of een vergelijkbare CI tool is een pre
Ervaring met Unit Testing/TDD, Continuous Integration en/of Deployment is een pre
Ervaring met Reactive Programming, Functional Programming is een pre

Over Simacan
Simacan is een jong en ambitieus bedrijf met een persoonlijke, open en transparante cultuur. Een
plek waar goede ideeën worden gewaardeerd en je dagelijks het resultaat van je werk ziet.
Dit is wat je kunt verwachten wanneer je bij ons komt werken:
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Bonusregeling op persoonlijk en bedrijfsresultaat; tot 1,5 maandsalaris
De mogelijkheid om 40, 36 of 32 uur te werken
Zeer flexibele werktijden
Laptop naar keuze
Persoonlijk opleidingsbudget
Veel aandacht voor teamontwikkeling (Hackathon, Teambuilding, Outdoor weekend)
Internetvergoeding van € 30,- per maand
Mogelijkheden om thuis te werken
25 vakantiedagen met de mogelijkheid om meer bij te kopen
Uitstekende pensioenregeling

Ben je enthousiast geworden over Simacan en denk je dat jij ons team kan versterken? Stuur dan
je motivatie, CV en eventuele links naar jobs@simacan.com.

