CCV Lab is
Een jong dynamisch bedrijf dat instaat voor de innovatie & productontwikkeling binnen CCV. Naast
een werkomgeving die creativiteit en zelfontplooiing aanmoedigt zijn we een betrouwbare organisatie
met een open en collegiale sfeer.

CCV Lab zoekt
Een inhouse mobile app ontwikkelaar, met een goede achtergrond in Android, Hybrid development en
architectuur. Je werkt nauw samen met je collega's waarbij jullie samen onze bestaande en nieuwe
apps future proof maken voor de betaalwereld.
Plaats van tewerkstelling: Kortrijk.

Wat verwachten we van jou:
●

Minimum 5 jaar ervaring in mobile app development

●

Je leest even vlot Java als Kotlin

●

Bij het horen van Internal test track denk je niet aan racen

●

Android Studio start automatisch op met je laptop

●

Je voelt je thuis op de command line

●

Architecturaal sta je sterk in je schoenen
●

Dependency injection (Dagger, Koin)

●

MVP, MVVM, … zijn geen onbekende

●

Database ontwerp (Kennis van Realm, is een plus)

●

Reactive programming (RxJava, Kotlin Flow, …)

●

Test is vanzelfsprekend (unit testen, UI testen, manueel)

●

Techniche analyses maken is een tweede natuur.

●

Je houdt er van dat zowel code als code historiek er netjes uit zien

●

Communicatief, pro-actief & teamplayer

●

Je weet dat Jira en Confluence eigenlijk een getrouwd stel zijn

●

Ervaring met hybride frameworks zoals flutter is mooi meegenomen

●

Open-minded & flexibel
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●

Houdt van uitdagingen

●

Je volgt de laatste nieuwe ontwikkelingen binnen mobile app development

●

Talenkennis: Nederlands en Engels

CCV Lab biedt
Als Mobile app ontwikkelaar maak je deel uit van een team van professionals die jouw passie voor
programmeren delen. Samen met je collega’s zal je instaan voor het onderhouden en ontwikkelen van
klant ondersteunende applicaties.

Je krijgt naast 'pree en congé':
●

Een MacBook Pro

●

Mobiel abonnement

●

Een hospitalisatie- en groepsverzekering

●

Bedrijfswagen met tankkaart/laadkaart of mobiliteitsbudget

●

Maaltijd- en ecocheques

●

Ruim pakket aan extralegale voordelen

●

Opleidingsbudget

●

Fitnessabonnement

●

Mogelijkheid tot auteursrechten regeling

●

Heel straffe collega's waar je veel van gaat leren tijdens en na de werkuren

●

Hybride werk structuur (thuiswerk - kantoor)

Ben jij onze nieuwe collega?
Stuur je CV als de bliksem naar jobs@ccvlab.eu
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