Javascript (NodeJS) Backend Developer TV Appstore
Het Rotterdamse Metrological is op zoek naar een Backend Developer die de uitdaging aan
wil gaan om mee te ontwikkelen aan alle backend services van onze TV Appstore en
bijbehorende TV Applicaties.
Verantwoordelijkheden
Je wordt onderdeel van het development team (bestaande uit 15 teamleden, waaronder
Frontend Developers, Testers, Grafisch Vormgevers en Backend/Framework Developers) en
bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van alle backend services voor onze TV Appstore
en bijhorende TV Applicaties.
De Appstore is continu in ontwikkeling aangezien wij graag innovatieve producten blijven
leveren aan onze klanten. Naast innovatie, ligt de uitdaging met name op het codetechnische aspect van deze functie.
We zijn onlangs gestart met het ontwikkelen van de verschillende backend services. De
dagelijkse werkzaamheden lopen uiteen van datamodellering tot implementatie en van
websockets tot server architectuur.
Als Backend Developer werk je met verschillende technieken, zoals NodeJS, Redis,
ElasticSearch, MySQL en AngularJS.
Of je primair actief wilt zijn in het mee ontwikkelen van de backend services of af en toe
afwisseling zoekt in andere innovatieve projecten waaraan wij werken, is afhankelijk van je
eigen wensen, competenties en ambities.
Kwalificaties
- HBO of HBO+ opleiding is een must;
- Relevante ervaring als backend developer is een must;
- Ruime ervaring met Javascript, Linux en MySQL is een must;
- Ervaring met NodeJS, Redis en ElasticSearch is een pre;
- Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, in woord
en geschrift;
- Verder ben je accuraat, gestructureerd en een teamspeler, die in staat is om
zelfstandig te werken en verantwoordelijkheden op zich te nemen.
Wij bieden
Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring. Metrological zal sterk worden verbreed
waardoor de interne (groei)mogelijkheden nagenoeg onbeperkt zijn.
We bieden je een functie waarin je je creativiteit kwijt kunt en werkt aan het product van de
toekomst. Je werkt in een inspirerende omgeving met de nieuwste apparatuur, zodat je het
beste uit jezelf kan halen.
Solliciteren?
Wil jij meewerken aan het succes van Metrological? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar
Kimberly Fleming via k.fleming@metrological.com.
Geef in je motivatiebrief duidelijk aan waarom jij denkt de ideale kandidaat te zijn en welke
kwaliteiten je meebrengt voor deze uitdagende functie.
Metrological is een zeer innovatief en dynamisch bedrijf in de tv-industrie.
Het 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 30 jonge en ambitieuze medewerkers werkt het bedrijf dagelijks
aan de (door-)ontwikkeling van de Appstore voor tv-operatoren, zoals UPC.
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Metrological is (inter-)nationaal aan het groeien en daarvoor op zoek naar uitbreiding van ons
huidige team.
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