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Vacature: Full Stack Software Engineer 

Je bent iemand die z’n eigen PC al configureerde toen je 15 (of was het 10?) was, terwijl je 
ondertussen eigen shell scripts schreef. Nieuwe dingen ontdekken is je eerste natuur. Dingen bouwen 
is je lust en je leven. 

Je bent continu bezig het leven makkelijker te maken met technologie; domotica programmeren, 
(re)assemblen van je eigen drone of het herprogrammeren van je koffiemachine. 

Welkom! 

Het team bestaat uit gemotiveerde en ervaren professionals. Ze hebben allemaal onze 
eigenaardigheden, maar ze hebben één ding gemeen: Open Source is the way to go! 

Wat Opdrachtgever van je verwacht: 

• Uitgebreide track-record met Open Source-technologie 
• Uitgebreide ervaring met Open Source, zoals Java, Javascript, Scala, Akka, Spring, Jenkins, 

Maven, Angular, Docker, HTML, CSS, Web Components. 
• Je bent transparant; je zegt wat je denkt. En je neemt graag je eigen verantwoordelijkheid. 
• Je hebt een continue drive om kennis op te bouwen en deze te delen op een manier die bij jou 

past (presentaties, blogging, schrijven van een boek). 

Wat Opdrachtgever jou biedt: 

• Een interne cultuur waarin ze jouw ontwikkeling voorop zetten, ook omdat ze weten dat de 
klant hier uiteindelijk écht baat bij heeft. 

• Stoere / complexe opdrachten. 
• Veel vrijheid en verantwoordelijkheid. 
• De ideale kans om je vast te bijten in een spannende startup waarbij je meedenkt in de 

strategie vanaf dag 1. 
• Je eigen MacBook, vrijdagmiddagborrels met gratis bier, legendarische / internationale 

teamevents en een ongekende informele werksfeer. 
• Oh, en detail, qua driver’s seat, je eigen Tesla Model 3  

 
Locatie: Omgeving Utrecht / Opdracht: vaste dienst 

Een intakegesprek wordt standaard ingepland alvorens het cv eventueel bij de opdrachtgever 
wordt voorgesteld, bovendien zal er minimaal één referentie van je gevraagd worden.Wil je 

meer informatie? Neem dan snel contact op met Marcel Christoffel via mail: 
marcel@olifantconsultancy of bel: 06-50237960 


