Vacature
Full-Stack Developer
Wil jij technische uitdagingen aanpakken in diverse
bedrijfssectoren met moderne ICT-oplossingen? Kom
dan met ons meebouwen aan schaalbare applicaties
op ons blockchainplatform!
Bij Coinversable is onze volledige codebase geschreven in Typescript. Onze
applicaties draaien op Node.js en we gebruiken PostgreSQL-databases om
resultaten van blockchaintransacties te cachen en snel op te vragen. Dashboards
maken we in Angular en zijn goed te gebruiken op pc, tablet en mobiel. Code en
open issues houden we netjes bij op een eigen interne Gitlab omgeving. We zijn
altijd bezig met onderzoeken of nieuwe technieken een bijdrage kunnen leveren
aan snelle en schaalbare applicaties voor klanten.

Kenmerkend aan jou als Full-Stack Developer
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een hbo- of wo studie (Technische) Informatica gedaan;
Je hebt ervaring met Typescript of een soortgelijke taal;
Je hebt ervaring met het bouwen van online toepassingen;
Je beschikt over analytisch denkvermogen en goede
communicatieve vaardigheden;
Je schrijft nette, veilige en schaalbare code;
Je bent flexibel inzetbaar en vindt het leuk om te werken aan
diverse projecten voor verschillende sectoren;
Ervaring met Angular is een pré.

Wat ga je doen?
De functie van Full-Stack Developer bestaat uit een combinatie van de volgende
werkzaamheden:

• Meebouwen aan de backend van diverse blockchain toepassingen
voor o.a. onderwijs, overheid, zorg, finance en meer.
• Meedenken bij het ontwerpen van gebruikersinterfaces
• Realiseren van online dashboards middels Angular.
• Schrijven van handige softwaremodules die eenvoudig in andere
projecten opnieuw gebruikt kunnen worden;
• Technische documentaties opstellen.
• Uitwerken van proof-of-concepts voor nieuwe klanten.
Heeft de inhoud van deze vacature jouw interesse gewekt? Reageer dan door een
mail te sturen naar Steven Verkuil via sollicitatie@coinversable.com of bel voor
meer informatie naar +31 0(6) 16 84 13 86.

Over Ons
Wij zijn een jong en
dynamisch bedrijf
gevestigd op innovatie
campus De Gasfabriek in
Deventer. Wij helpen
onze klanten van begin

tot eind door slimme
ICT-oplossingen voor
bedrijfsleven, overheid,
onderwijs en zorg. We
maken gebruik van
blockchaintechnologie
om de wereld van
morgen een stukje meer
betrouwbaar te maken.

Zie voor meer informatie
onze website:
www.coinversable.com

