Wil jij, net als wij, het onderwijs
vernieuwen? Dat kan!

Muiswerk Educatief is de meest innovatieve uitgever van online educatief lesmateriaal. Elke dag
werken wij met zestien gedreven mensen aan het verwezenlijken van onze missie: iedere leerling
slim laten groeien in rekenen en talen. Onze software zit vol slimmigheden die de leerling uitdagen,
volgen, helpen, motiveren en ontwikkelen. Inmiddels gebruiken ruim 3300 scholen en instellingen de
online leermiddelen Numo en Flexi. Muiswerk Educatief is gevestigd in Uithoorn.

GEZOCHT

JUNIOR FULL STACK
DEVELOPER
(40-32u p/w)

De (junior) Full Stack Developer is mede-verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de software voor
de educatieve platformen van Muiswerk Educatief (Numo, Flexi en Content Creator Plus).

JIJ...

JOUW PROFIEL

•

ontwikkelt features zowel in de
frontend als in de backend in 4
weekse sprints;

•

•

kan goed samenwerken met medeontwikkelaars en UX-designers;

termen als frontend en backend
definiëren jou niet, je bent een
allround developer en je hebt een
grote liefde voor ‘coding’.

•

•

bent bekend met scrum en het werken
via sprints;

of het nou PHP, Javascript, HTML,
REACT, JS is… jou is niets te gek.

•

•

gebruikt jouw creativiteit om
leerlingen nóg slimmer te laten leren;

je bent oneindig nieuwsgierig
naar het verbeteren van high-tech
applicaties.

•

bent slim en vindt het leuk om te
leren en jouw kennis met anderen te
delen;

•

je wil de wereld een beetje mooier
maken.

•

hebt ideeën om onze software te
verbeteren.

WAT KRIJG JE DAARVOOR TERUG?
•

ambitieuze, gezellige collega’s in
ontwikkeling, service en support, sales
en marketing waarmee je samen werkt
aan iets groots;

•

de kans om onze missie nog beter
invulling te geven: iedere leerling slim
laten groeien in rekenen en talen;

INTERESSE?

•

de kans om oneindig veel te blijven leren
via collega’s en opleidingen;

Richt een e-mail met je motivatie en cv aan
Theo Schijf: theo@muiswerk.nl.

•

gunstige arbeidsvoorwaarden en een
passende beloning voor jouw diensten;

•

een goed gevoel omdat jouw werk er
echt toe doet in de maatschappij;

•

de mogelijkheid om minimaal 2 (van 5)
dagen vanuit huis te kunnen werken.

