
Vacature!  

 

 
 

Back-end developer bij het Allerleukste Bedrijf van Nederland? 

Wat bieden wij jou: 

• Onbeperkt vakantiedagen 

• Legendarische feestjes 

• Geen hiërarchie 

• Gepassioneerde (allemaal vrouwelijke      ) collega’s die de rode loper voor je uitleggen op jouw eerste werkdag 

• Dagelijks aan de slag met dé alles-in-één medewerker app, waar we nog ontelbaar mooie plannen mee hebben 

• Elke dag werken aan onze missie: 7 miljoen fans van merk en werk! 
 
Wat ga je doen? 

Als Back-end Developer bij Fan Factory ben jij de koning(in) van onze in 2019 gelanceerde Fan App. Je werkt samen met onze 
senior UX- en back-end developer; samen maken jullie de technische ontwerpen én beheren en bouwen jullie onze Fan App; een 
alles-in-één-medewerkerapp voor communiceren, online leren en inwerken.  
Je stelt samen met de producteigenaar onze releaseplanning op en beheert deze.  Je bent eindverantwoordelijk voor de digitale 
helpdesk waar eindgebruikers terecht kunnen. Daarnaast geef je samen met een collega demonstraties aan opdrachtgevers over 
het gebruik van de applicatie. Je bepaalt zelf of je hierbij in de lead bent of hier liever een collega voor naar voren schuift.  
Omdat we een klein team zijn, zullen we je ook vragen wat kleine, voorkomende ICT werkzaamheden op te pakken. 
 

Wat heb je in huis? 

• Je bent communicatief vaardig en kunt in begrijpelijke taal de behoefte van de klant en je collega’s omzetten in 
technologische behoefte.  

• Je bent in staat de vraag achter de vraag te achterhalen.  

• Systematisch werken ligt in jouw natuur, je bent accuraat en verkiest de solide weg boven de snelle.  

• Je bent een pro-actieve doener en vindt het leuk om structuur te geven aan je eigen werkzaamheden.  

• Je bent zelfsturend, positief ingesteld en inventief. 

• Je kunt omgaan met de vrijheid die bij Fan Factory geboden wordt en het vertrouwen dat je krijgt. 

• Je kunt zelfstandig werken aan complexe problemen en kunt zelf met passende oplossingen komen. 

En natuurlijk:  

• Weet je alles van ASP.NET; 

• Weet je wat WEB API’s zijn en heb je ervaring met het maken hiervan en werken hiermee; 

• Heb je algemene kennis van NO-SQL (MongoDB) en databases; 

• Heb je een goede kennis van de Engelse taal. 

Hoe wij met jou willen samenwerken? 

In kleine enthousiaste en gedreven team werken we samen op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en plezier. We zijn een 
platte organisatie met korte lijnen. Gezamenlijk voelen we ons verantwoordelijk voor de organisatiedoelstellingen. We schromen 
niet om deze verantwoordelijkheden te pakken en ernaar te handelen. Wat ons als team verenigt zijn onze kernwaarden: 

Verbetergretig |  Plezierrijk |  Durfgraag  |  Eigenaardigschap 

Wat ons drijft 

Met Fan Factory storten we ons iedere dag vol overgave op het creëren van meer fans van werk en merk. Horeca of leisure, 
industrie of zakelijke dienstverlening, retail of zorg: medewerkers die fan zijn, geven kleur aan hun organisatie en zorgen voor 
fantastische dienstverlening. Momenten worden zo herinneringen en gasten, klanten, patiënten en cliënten worden zo ook fan 
van werk en merk. Hiervoor komen ze maar al te graag terug, besteden meer en vertellen hun fantastische ervaringen door wat 
uiteindelijk de basis vormt voor een hogere klanttevredenheid, winstgevendheid en duurzame groei. En dat is nu precies waar we 
het allemaal voor doen! Met behulp van onze Fan App helpen we organisaties om van medewerkers fans te maken. 

Gaat jouw hart hiervan sneller kloppen?  

Maak ons dan uiterlijk 28 februari 2020 fan van jóu! Verras ons met de beste en meest authentieke versie van jezelf: mail naar 
info@fanfactory.nl. Meer informatie? Bel dan met Wieteke Kamps op 06-10572662. 

http://asp.net/
mailto:info@fanfactory.nl

