OUTSYSTEMS DEVELOPER NXTAPPS (JUNIOR, TRAINEESHIP)
NXTApps is een dochteronderneming van MotivICT en ontwikkelt de volgende generatie
(mobiele) applicaties. In nauwe samenwerking met Crossyn Automotive werken we aan de
nieuwste oplossingen voor Connected Cars en creëren we slimmere mobiliteit.

CROSSYN EN NXTAPPS
Crossyn verzamelt, analyseert en verrijkt data uit voertuigen en het gedrag van berijders. Het
bundelen van deze data biedt waardevolle inzichten die leiden tot intelligente oplossingen.
Samen met NXTApps werkt Crossyn aan deze intelligente oplossingen. Vanuit ons kantoor in
de Spoorzone in Tilburg werken we met een team gemotiveerde mensen aan de slimmere
mobiliteit van de toekomst.

SNELLE ONTWIKKELING MET OUTSYSTEMS
Door gebruik te maken van de kracht van het OutSystems Platform ontstaat er een agile
aanpak. Low-code development zorgt ervoor dat we in staat zijn om snel en flexibel een
organisatiebehoefte te vertalen naar krachtige functionele oplossingen.
Het OutSystems Platform maakt het mogelijk om samen met een klant op een snelle manier
functionele wensen te realiseren. Met het platform ontwikkel, modelleer en deploy je snel
zowel web- als mobiele applicaties. Door deze toepassing ben je in staat om samen met een
klant snel functionele wensen te realiseren.

OUTSYSTEMS BOOTCAMP
Je werkt op het snijvlak van Business en IT waardoor je écht waarde kunt toevoegen voor een
klant. Je start bij ons met een OutSystems bootcamp, hierdoor krijg je meteen een volledige
introductie van het platform en kun je meteen aan de slag binnen ons team. Daarnaast
voorzien we je van een experttraining zodat je de bijbehorende OutSystems certificaten
Associate en Expert kunt behalen.

TEAMWORK!
Door geregeld te brainstormen bundelen we de krachten en de creativiteit van onze
teamleden om de nieuwste oplossingen te ontwikkelen.

WAAROM ZOEKEN WIJ JOU?
Omdat jij enthousiast wordt van het ontwikkelen van intelligente oplossingen zodat jij het
verschil kunt maken voor klanten! Wordt onderdeel van ons team dat bestaat uit echte
teamworkers, klantgerichte professionals en haarscherpe analisten. Kom jij ons team
versterken?

OUTSYSTEMS DEVELOPER NXTAPPS (JUNIOR, TRAINEESHIP)
WAT BIEDEN WIJ JOU?
Naast de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen, training te volgen en bij te dragen aan de
ontwikkeling van zowel Crossyn als NXTApps, bieden wij uiteraard goede
arbeidsvoorwaarden:
Een marktconform salaris waarbij je impact kan maken op de bonus die je verdient;
Een leaseauto als je regelmatig klanten gaat bezoeken;
Een mobiele telefoon, laptop en goede werkplek vinden wij vanzelfsprekend;
Mogelijkheden tot het volgen van trainingen en studies.

SOLLICITEER NU!
Ben je enthousiast? Mail ons snel je CV met een motivatie en wie weet drinken we binnenkort
een kop koffie!

CONTACT

Inge Wirken - Chief Operating Officer
hrm@crossyn.com
www.crossyn.com

