
Je helpt en denkt mee met het verder ontwikkelen van de software;
Je werkt mee aan nieuwe features binnen het systeem; 
Bug fixes in het systeem;
Je leert dagelijks nieuwe manieren en toepassingen binnen ons ervaren
tech team 
Voor ons is het belangrijk dat jij je kunt ontwikkelen in het geen wat je graag
wilt leren hier wordt een passende opdracht voor gevonden 
Het happy maken van de FiveX gebruikers;

WAT GA JIJ DOEN?
Als back-end Developer stagiaire ben jij een cruciale factor achter de software
van FiveX. Je helpt mee met het ontwikkelen van de software. Je werkt samen
met ons Customer Success Team om de software verder uit te bereiden en
FiveX te laten groeien. 

Je maakt onderdeel uit van een jong team wat betekent dat er voor jou mooie
kansen zijn om te leren maar ook zelfstandig dingen in te brengen. Wil jij leren
in deze snel groeiende onderneming, dan is nu het moment om bij FiveX stage
te lopen!

Concreet zou jouw takenpakket bestaan uit het;

JIJ HEBT/BENT..
.. HBO student in de richting ICT of software development , ;
.. zelfstandig, nieuwsgierig en kan je eigen verantwoordelijkheden dragen;
.. bekend met de talen HTML, CSS, PHP en Java script;
.. vindt het belangrijk om een waardevolle bijdrage te leveren binnen een start-
up omgeving;
.. heb een oog voor software design;

STAGE
BACK-END DEVELOPER 



Een gezellige en informele werkomgeving in het toffe Amsterdam
Een uitdagende functie bij een start-up waarin je veel kunt leren en
bijdragen aan FiveX
Mogelijkheid om on remote te werken, uiteraard vinden we het wel zo
gezellig als je zo nu en dan langs komt op kantoor!
Stage- en reiskostenvergoeding
Hele gezellige borrels samen met je collega’s!

WAT BIEDEN WIJ?

OVER ONS..
Met FiveX bouwen wij aan een platform om online retailers alle inzichten van
de business te kunnen laten inzien. Met jarenlange ervaring is de visie
ontstaan om FiveX te lanceren en hierbij ondernemers te helpen met 5X
meer resultaat van hun business te behalen. Door middel van de juiste
methodes, systemen, mindset en expertise zullen onze klanten meer succes
behalen!

Wil jij ook onderdeel zijn van dit team? Solliciteer dan snel! Je kunt je
motivatie en je CV mailen naar info@fivex.nl. Mocht dit de match zijn
plannen we graag een (online) gesprek met je in. 


