
(Afstudeer)stage Development

Ben jij dé topper op het gebied van softwareontwikkeling of ga je dit binnen ons bedrijf
worden? Ben jij breed geïnteresseerd in zowel back-end als front-end en houd je ervan om in
een team samen te werken? Wij zoeken een development stagiair(e) die een bijdrage gaat
leveren in ons team en aan de slag wil met een uitdagende afstudeercase!

Wat ga je doen bij WePublish & Folders.nl ?

Als stagiair(e) bij WePublish werk je volwaardig mee in ons development team. We hebben
een online folderplatform & app Folders.nl met ruim 1,2 miljoen maandelijkse bezoekers. Jij
gaat een bijdrage leveren aan ons platform, op app gebied, maar ook web & viewer bouw. Jij
gaat ontwikkelen aan webapplicaties, API’s, portals en apps. Wij gaan je alle facetten van
scrum bijbrengen, omdat dit de leidende methodiek bij ons op kantoor is. Je zult ervaren dat
het toch anders is dan wat je tot nu toe op school hebt geleerd. Verder zal je gaan leren over
continuous integration en agile development. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe technieken
die we kunnen gebruiken in ons werk. Jij als collega kunt hier ook initiatief in nemen. Als jij
een goed idee hebt, dan kun je dit delen met het team en een klein onderzoek doen. Intern
zal je zowel aan backend en een stuk frontend werken dmv frameworks. Zelf designen doet
ons team niet. Om je stage succesvol te laten zijn, word je begeleid door één van onze senior
developers. Je kunt echter bij iedereen op kantoor terecht als je vragen hebt door onze
informele sfeer en cultuur.

Waar wij onder andere in/mee werken:

● Backend: Javascript, NodeJS, PHP, AWS
● Frontend: VueJS, React, Bootstrap, Flutter
● Tooling: Gitlab, Android Studio, PHPstorm, VScode

Wat doen we bij WePublish & Folders.nl?

WePublish creëert dynamische interactieve publicaties voor retailers zoals Hema, Blokker,
Gamma en Ici Paris XL. Door onze slimme techniek die in onze eigen viewer is gebouwd,
vergaren we bakken data over de eindgebruiker, weten we precies hoe een gebruiker door
een online folder bladert en zijn in staat hier op in te spelen.

We verwerven de data uit de online folders die gepubliceerd worden en vertalen dit door naar
naar concrete adviezen aan onze klanten. Onze leesgedrag analyses, dashboards en
rapporten geven een beeld over het gedrag van de eindgebruiker in de folder van de retailer.

Als je wilt werken in een informele organisatie met veel vrijheid, dan passen we bij elkaar. Wij
als organisatie willen zo flexibel mogelijk met elkaar omgaan, mits jij op de juiste momenten



ook je verantwoordelijkheid pakt. Wij zijn een hecht team met een mooie balans tussen
aanpakken en hard werken, en gezelligheid. Daarnaast bieden wij veel mogelijkheden in het
doorgroeien tot medewerker.

Wat hebben we jou te bieden?

Naast dat je terecht komt bij een hecht team en je een leerzame en uitdagende stageperiode
tegemoet zal gaan, bieden wij jou ook nog:

● Twee maal per week gratis sporten met collega’s bij de gym om de hoek
● Iedere dag een verse lunch op kantoor (zelf gesmeerde bammetjes kun je dus

thuislaten!) *afhankelijk van de coronamaatregelen van dat moment
● Volop ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden
● Een onvergetelijke (afstudeer)stageperiode per September 2021
● Een paar fantastische Folders.nl sokken ;-)

En nu? Solliciteren natuurlijk!

Zie jij jezelf hier al stage lopen? Mail dan je motivatie & CV naar britt@wepublish.com of vul
onderstaande formulier in.

Als je verder nog vragen hebt over ons, over de stageperiode en/of de opdracht neem dan
ook gerust contact met Britt op via de mail, of stuur een app’je naar 06 14 42 73 23.

https://www.wepublish.com/over-wepublish#vacatures

https://www.wepublish.com/over-wepublish#vacatures

