JavaScript Intergratie Engineer
Verantwoordelijkheden
Je wordt onderdeel van het development team (bestaande uit 25 teamleden, waaronder
Frontend Developers, Backend Developers, QA, Designers en Embedded Engineers) en bent
verantwoordelijk voor het integreren en optimaliseren van het TV Application Framework op
de settopboxen van onze klanten.
Als Javascript Integratie Specialist bij Metrological sta je dagelijks in contact met
verschillende (internationale) TV Operators en ben je technisch betrokken bij het gehele
integratie traject.
Tijdens de verschillende integraties ben jij medeverantwoordelijk voor het gehele softwareaspect, met als doel het Framework optimaal en volgens specificaties te laten performen op
de verschillende settopboxen van onze klanten.
Naast het integreren van de verschillende lagen van het TV Application Framework op de
settopboxen van onze klanten, draag je zorg voor een correct validatieproces. Gedurende het
validatieproces werk je nauw samen met de klant en in- en externe QA teams. Hierbij spelen
de eindgebruikers en externe developers, die gebruik maken van ons Framework, een zeer
belangrijke rol.
Kwalificaties
Daarnaast ben je continu bezig met het optimaliseren van het Framework om zo de best
mogelijke performance en stabiliteit te garanderen aan onze eindklanten (miljoenen
huishoudens wereldwijd).
- Je bent een ervaren Software Ontwikkelaar met ervaring in complexe
software integraties (must);
- Je hebt minimaal 4-5 jaar relevante werkervaring met JavaScript (must);
- Ervaring met Linux, HTML5 en CSS (pré);
- Je bent communicatief vaardig en vind het leuk om regelmatig internationaal
klantcontact te hebben (must);
- Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal,
in woord en geschrift (must);
- Je hebt een proactieve werkhouding; geen ‘9-tot-5 mentaliteit’,
maar een ‘let’s go for it’ spirit (must);
- Verder ben je accuraat, werk je gestructureerd en ben je een teamplayer die
verantwoordelijkheden neemt en in staat is om zelfstandig te werken (must).

Wij bieden
Er is een mogelijkheid om met de nieuwe technieken aan de slag te gaan en ook is er ruimte
om je eigen concept te ontwikkelen. Binnen het bedrijf is er de mogelijkheid om veel te leren
en door te groeien. 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. Doordat Metrological sterk groeit, zijn de (groei)mogelijk nagenoeg onbeperkt.
Solliciteren?
Wil jij meewerken aan het succes van Metrological? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar
Kimberly Fleming (k.fleming@metrological.com)
Metrological
Metrological levert een cloud-based softwareoplossing om apps op TV beschikbaar te maken

aan TV operators zoals bijvoorbeeld Comcast, KPN, ZIGGO 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.
Metrological is (inter-)nationaal aan het groeien en daarvoor zijn wij op zoek naar uitbreiding
van het huidige team.
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