Werken vanuit ondernemerschap, maar
met de voordelen van werken in
loondienst? Dat kan!
Wij stellen ons graag voor.
Wij zijn Stiply. Dé e-signature tool die bedrijven helpt bij het verkrijgen van een handtekening op hun
digitale documenten. Niet alleen beter voor het milieu, maar een stuk sneller, leuker en minder
foutgevoelig. Vanuit deze missie hebben wij in 2015 onze eigen e-signature tool gelanceerd. En met
succes! Vandaag de dag gebruiken meer dan 400 bedrijven Stiply bij het ondertekenen van
contracten en documenten.

Wat je gaat doen.
Als Back-end Developer met DevOps bloed (of een support achtergrond) bouw je mee aan het succes
van Stiply, letterlijk. Door het ontwikkelen van het Stiply Platform en Stiply Connect, help je
bedrijven papier en tijd kunnen besparen. Dit doe je o.a. door de API-capaciteit middels Stiply
Connect uit te breiden. Maar ook door feedback en supportvragen van klanten actief op te pakken en
te zien als verbeterkansen. Dit in combinatie met jouw focus op innovatie maakt dat onze esignature tool elke dag een beetje beter wordt!

Collega aan het woord.
"Onze filosofie is: You make it, you run it! Bij Stiply betekent dat, dat je je naast software
development ook bezig houdt met technische problemen oplossen waar onze professionele helpdesk
niet uit komt. De ervaringen uit de praktijk gebruik je dan weer bij de verdere door ontwikkeling van
het platform. Dus als je van afwisseling houdt, ben je hier op je plek. Je ontwikkelt jezelf tot een
echte DevOps developer."

Onze techstack.
Wij werken met PHP, Laravel voor de back-end en Jquery/React voor de frontend.
Wij ambiëren een transitie van PHP naar .NET en een volledige Single Page App met één van de
grotere frameworks.

Waar ga je dit doen.
Stiply is onderdeel van een familiebedrijf, genaamd de InnovestIT Group, samen met vijf andere ITbedrijven. Ieder bedrijf is uniek, maar onze gezamenlijke passie voor procesoptimalisatie verbindt
ons. Al bijna 20 jaar zorgen onze >135 collega’s ervoor dat het dagelijkse werk van mensen leuker én
makkelijker wordt gemaakt. Klein begonnen, maar inmiddels verhuisd naar onze twee authentieke
kantoorpanden in Ede. En de sfeer? Die is onveranderd gebleven. Dat is er één met open deuren,
flauwe grappen en saamhorigheid. Een echt familiebedrijf. Waar we van elkaar leren en met elkaar
successen behalen. Hier stopt het niet. Wij dagen elkaar en onze klanten uit om de lat telkens wat
hoger te leggen.

"Binnen innovestit is er een grote software development afdeling (15FTE), met specialisten op het
gebied van mobile app development, microservices en NOSQL databases (Event store, MongoDB). Er
zijn dan ook volop doorgroei mogelijkheden voor software developers binnen de groep."

Het team? Dat is er één met doeners, vier om precies te zijn. Vier ervaren professionals die net zoals
jij Stiply tot een succes willen maken. Waar we geloven dat we samen meer bereiken en er ruimte is
voor ondernemerschap. Waar we het leuk hebben met elkaar, maar waar ook hard gewerkt wordt.

VEREISTEN
3 redenen waarom dit iets voor jou is.
1.

Jij neemt minimaal 3-5 jaar kennis en ervaring mee op het gebied van software ontwikkeling (HBO
werk- en denkniveau).

2.

Jij hebt ervaring en kennis van C#, .NET en idealiter ook van PHP, (het is een pré als je kennis hebt
van front-end frameworks, zoals Angular, Vue.js en/of React).

3.

Jij zit vol ideeën en kunt anderen middels jouw communicatieve vaardigheden hierin meenemen.

3 redenen waarom dit niets voor jou is.
1.

Jij geeft de voorkeur aan een groot bedrijf, waar alles uitgedacht en vastgelegd is. Lekker duidelijk!

2.

Jij wordt gelukkig van de hele dag code schrijven. Support? Liever niet.

3.

If you can't find the mistaces in this sentense, you're English is not up to standard.

Wat wij jou bieden.
Bij Stiply vinden wij het belangrijk dat je krijgt wat je verdient. Werken bij ons is uitdagend en daar
zetten we uiteraard iets tegenover. Naast salaris ontvang je daarom ook vakantiegeld, 24
vakantiedagen, een laptop, mobiele telefoon en elke vrijdag een geheel verzorgde lunch en
afsluitende borrel.
Net zo belangrijk is dat wij jou de mogelijkheid bieden om jezelf als professional blijvend te
ontwikkelen. Dit doen wij door jou uit te dagen, onderling kennis te delen en jou de vrijheid te geven
om mee te denken in de onderneming. Bovendien bieden wij jou de mogelijkheid om trainingen te
volgen, zodat jij op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen en die kennis in de praktijk kunt
brengen. Zo zorgen wij ervoor dat jij het verschil kunt maken.

Ja, dit ben ik!
Laten we kennismaken. Solliciteer, mail met onze collega’s via mailto:hr@stiply.nl. Liever meteen
langskomen? Dat kan. Kom langs voor de lunch of een kop koffie in onze brasserie. Je bent van harte
welkom.

