Mobidot
is een klein, technologisch vooroplopend ICT bedrijf dat zich richt op het automatisch meten en
analyseren van persoonlijk verplaatsingsgedrag (‘hoe mensen reizen’) via de smartphone. Wij
ontwikkelen en leveren unieke software om beter inzicht en grip te krijgen op verkeers- en
mobiliteitsgedrag. Een belangrijk thema in ons drukke Nederland. Voor fietsdata zijn wij marktleider
in Nederland.
Onze innovatieve software bestaat uit apps voor reizigers die gekoppeld zijn aan ons big
dataplatform. Hiermee kunnen we het mobiliteitsgedrag van reizigers analyseren en beïnvloeden via
beloningen en persoonlijke reisinformatie. Wij werken met onze diensten, technologie, kennis en
ervaring voornamelijk voor (semi)overheden, grotere werkgevers, vervoerders,
mobiliteitsdienstverleners en adviesorganisaties. Wij willen hierin de beste zijn.
In verband met de groei van onze dienstverlening voor steeds meer klanten zijn wij op zoek naar een

Veelzijdige software developer
Je functie bij Mobidot
In ons kleine en dynamisch team werk je aan het realiseren, uitbouwen en continu beter maken van
onze dienstverlening op het raakvlak van mobiliteit, apps, ICT en big data. We zoeken versterking van
ons technische team, dat verantwoordelijk is voor onze mobiele applicaties, op iOS en Android, dat
onze analyse software en portals in de backend beheert, in Java en C#, en dat er voor zorg draagt dat
de Postgres databases in een virtuele server farm optimaal functioneren. Bij al deze taken hebben we
behoefte aan een veelzijdige frisse geest, die op meerdere borden tegelijk kan schaken, de
technologie in de vingers heeft en goede ideeën kan en durft aan te dragen om onze bestaande
dienstverlening te verbeteren of efficiënter te maken. Wij zoeken in den brede naar versterking, en
welke plek jij krijgt hangt af van de competenties die je meeneemt.
Gemiddeld volgen onze systemen dagelijks het reisgedrag van meer dan 10.000 gebruikers en dit
aantal groeit snel. Zowel de analyse van binnenkomende trips van reizigers als de evaluatie van de
condities voor de beloningen zijn rekenintensief. Over de loop van 5 jaar beheren we nu vele
terabytes aan data. Schaalbaarheid en performance zijn belangrijk: we kunnen dynamisch virtuele
analyse servers of zelfs complete omgevingen bijschakelen, maar al deze omgevingen moeten
natuurlijk goed gemonitord en beheerd worden. Wij gaan ver in onze dienstverlening. Hierdoor
leveren wij relatief veel maatwerk qua ontwikkeling.
Afhankelijk van de invulling betreft het een functie van circa 0,8 - 1,0 FTE. Je werkplek zal zijn in ons
kantoor in Enschede.
Je profiel
Je bent een ervaren ontwikkelaar die op één (en liefst meerdere) van de genoemde platformen
aantoonbare ervaring heeft, je vindt het leuk om te werken met grote volumes aan mobiliteitsdata in
real-life productieomgevingen, en je hebt gevoel voor mobiliteit en reizigers. Kun je verder goed
samenwerken, ben je flexibel, communicatief, enthousiast en initiatiefrijk? Heb je een goed

analytisch vermogen en ben je in staat nauwkeurig en geordend te werken? Dan is er wellicht een
match!
We vragen de volgende achtergrond voor wat betreft opleiding, kennis en ervaring:
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau
Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring met .NET, Java, iOS, Android, of Postgres,
en liefst met een combinatie daarvan
Je denkt in algoritmes en queries, en vind het leuk om zowel nieuwe te ontwikkelen, als
bestaande te optimaliseren
Je hebt inlevingsvermogen in eindgebruikers van IT-systemen en mobiele applicaties
Je bent communicatief vaardig, en je werkt graag in een klein slagvaardig team
Je bruist van de nieuwe ideeën, maar hebt ook oog voor kosten-efficiënte implementaties
Je hebt een onderzoekende geest, die technisch uitgedaagd wil worden, en die als vanzelf op
zoek gaat naar mogelijke verbeteringen in de bestaande dienstverlening

Wij bieden?
Je een afwisselende baan in een klein, innovatief en informeel team bij een jonge organisatie waarin
je veel mogelijkheden krijgt je verder te ontplooien en je vakkundigheid te laten zien. Dat moet ook,
want ons werkveld verandert snel en is complex en uitdagend. Je krijgt de mogelijkheid zelfstandig te
werken en verdere invulling te geven aan je functie en die bovendien te laten passen in een goede
work-life balance. We bieden je een marktconform salaris op basis van opleiding, kennis en ervaring
met uitzicht op een vast dienstverband. Door je bijdrage aan de technologie van Mobidot werk je
mee aan slimme mobiliteit voor een duurzame toekomst met minder files en minder CO2.
Geïnteresseerd ?
Reageer nu! Mail je motivatie brief en cv naar frank.ophuis@mobidot.nl en we komen z.s.m. met
onze reactie. We ontvangen je brief graag voor 14 maart 2018.
Voor vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Martin Wibbels
telefoonnummer 06-10960810.
Meer info over onze apps en platform: www.mobidot.nl

