
Jij bent analytisch sterk
Jij krijgt energie van het maken van mooie oplossingen voor gebruikers 
Jij bent goed in het houden van overzicht 
Jij staat open voor samenwerking en kan goed communiceren 
Jij hebt een aantal jaren ervaring als softwareontwikkelaar 
Jij hebt kennis van Django en Python 
Jij bent proactief, flexibel en kunt snel schakelen 
Jij bent woonachtig in de omgeving van Groningen 
Jij hebt minimaal hbo werk- en denkniveau 

We zijn een relatief klein bedrijf waardoor er korte lijntjes 

Enthousiaste en ambitieuze collega's 
Prettige werksfeer in een persoonlijke werkomgeving 
Marktconform salaris en een pensioenregeling 

zijn tussen de collega's 

HOE NU VERDER?

OVER DIATAAL

WORD JIJ ONZE NIEUWE 

SOFTWAREONTWIKKELAAR?
(36 UUR)

Solliciteer voor 31 augustus door je CV en
motivatie te sturen naar
wimmooibroek@diataal.nl. Voor meer
informatie over deze functie kun je per mail
contact opnemen met Wim Mooibroek.

Vertalen van gebruikerswensen naar werkende oplossingen 
Analyseren van meldingen en aandragen van oplossingen 
Je helpt ons om ons platform naar een hoger niveau te brengen 
Je houdt nieuwe ontwikkelingen in de gaten en kijkt naar
toepasbaarheid 
Samen met het team geef je invulling aan geautomatiseerd testen 
Je gaat het gesprek aan met de stakeholders over wensen en
oplossingen 

Diataal is een jong en dynamisch uitgeverijbedrijf dat zich sterk ontwikkelt op
het gebied van digitale toetsen en aanvullend lesmateriaal voor het basis- en
voortgezet onderwijs. Om leerlingen de Diatoetsen te laten maken en om
scholen met de resultaten inzicht te geven in de groei van de leerlingen, moet
ons platform continue doorontwikkeld worden. Heb jij zin om als
softwareontwikkelaar hiermee aan de slag te gaan? Reageer dan snel!

WAT GA JE DOEN?

WIE BEN JIJ?
WAT KRIJG JE ERVOOR TERUG?

We zoeken een softwareontwikkelaar die blij wordt van het maken van mooie applicaties 
en graag samen wil werken om het team en het platform naar een hoger niveau te tillen.


