JavaScript TV App Developer
Bouw jij de nieuwste Instagram, Xite of Wall Street Journal app voor TV? Of die gave game
die in meer dan 40 miljoen huishoudens over de hele wereld te spelen is?
Als Javascript TV App Developer ontwikkel je zelfstandig (internationale) TV apps. Afhankelijk
van de klant ga je volledig aan de slag met je eigen creativiteit of werk je aan de hand van
specifieke wensen. Het resultaat van jouw werk? De apps worden dagelijks, wereldwijd,
gebruikt in de TV App Stores van o.a. Liberty Global (Ziggo/UPC), Ooredoo en KPN.
Jij bent onderdeel van het development team, bestaande uit 25 teamleden, waaronder
Frontend en Backend Developers, QA, Designers en Embedded Engineers.
Kwalificaties
- HBO werk- en denkniveau (must);
- Ervaring met het ontwikkelen van apps is geen vereiste, wel ben je bekend met het
gehele ontwikkelproces;
- Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Javascript (must);
- Ervaring met Photoshop en Illustrator (pre);
- Ervaring met NodeJS (pre);
- Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord
en geschrift;
- Je toont initiatief, denkt mee en vooruit.
Metrological
Metrological levert een cloud-based software oplossing om apps op TV beschikbaar te maken
aan TV operators zoals bijvoorbeeld Comcast, KPN, Liberty Global en Ooredoo. Daarnaast
bieden wij operators een library van apps met premium en long tail content. Het platform is
live in meerdere landen en heeft een bereik van 40 miljoen huishoudens wereldwijd.
Ons kantoor bevindt zich in hartje Rotterdam en is het beste te omschrijven als een moderne
en inspirerende werkomgeving met een informele, maar professionele sfeer. Met een hecht
team van ruim 40 jonge en ambitieuze medewerkers werken wij dagelijks aan de (door-)
ontwikkeling van ons TV Application Framework.
Wij bieden
In de functie van Javascript TV App Developer kun jij je creativiteit kwijt en werk je aan het
product van de toekomst. Je hebt een werkplek binnen een inspirerende omgeving met de
nieuwste apparatuur, zodat je het beste uit jezelf kunt halen.
Naast een goed salaris (afhankelijk van kennis en ervaring), krijg je o.a. een MacBook en
iPhone. Om je te blijven ontwikkelen, bieden we je verschillende opleidingsmogelijkheden.
Doordat Metrological sterk groeit, zijn de (groei)mogelijkheden nagenoeg onbeperkt.
Solliciteren!
Wil jij meewerken aan het succes van Metrological? Stuur dan je cv naar
k.fleming@metrological.com t.a.v. Kimberly Fleming.
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