Vacature

Stage Frontend developer bij snel groeiende
startup in Groningen

Wil jij ervaring opdoen als Frontend developer? Zoek dan niet verder! Bij
Zupr is een plek beschikbaar voor een enthousiaste stagiaire die niet
terugdeinst voor een technische uitdaging.
Zupr is een nieuw concept, dat de manier van online zoeken naar lokale producten gaat
veranderen! Als team ontwikkelen we een platform waarmee voor iedereen inzichtelijk
gemaakt wordt welke producten lokaal waar te koop zijn. Voor de consument die lokaal
een product zoekt, maar niet kan vinden, maar ook voor de groenteboer op de hoek die
geen webshop heeft maar toch graag ziet dat consumenten zijn Hollandse producten
eens komen proeven en kopen.
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Wat ga je doen?
Wij bieden een zeer veelzijdige stage waarin je medeverantwoordelijk wordt voor de
doorontwikkeling van het platform. Je werkt mee aan de ontwikkeling van het gehele
Zupr platform met een primaire focus op de user interface. Je krijgt veel vrijheid, maar je
wordt uiteraard ondersteund door zeer ervaren collega’s zodat je ook veel kunt leren!

Het Zupr team
Je werkt binnen informele sfeer nauw samen met een team van +/- 7 vaste mensen
bestaande uit UI/UX designer, frontend developers, backend developers, product owner
en marketeer. We werken volgens de Scrum/Kanban methode waarmee we drie
wekelijkse sprints maken met daarin een vaste maintenance week.

Waar wij mee werken
- React

- Django

- React Native

- Django REST framework

- HTML5

- Oauth

- SASS

- Node.js

- MJML

- PostgreSQL

- Elasticsearch

- Redux

Kennis en ervaring
Voor de functie Frontend developer is kennis van React en SASS (of SCSS) een vereiste.
Daarbij is het een pré dat je deze kennis zelfstandig kan toepassen in een commerciële
omgeving. Kennis van Node.js, React native en Redux is een pré, maar niet vereist.
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Persoonlijke eigenschappen
Je bent zelfstandig, team player, proactief, resultaatgericht en nieuwsgierig, op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen, deinst niet terug voor uitdagingen en wilt een hoop
praktische kennis en ervaring op doen.
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- 20 weken
- Minimaal 4 dagen per week
- Stagevergoeding in overleg
- Kantoor in hartje Groningen
- Stageplek per direct beschikbaar

Interesse?
Zie je een stage bij Zupr wel zitten? Stuur dan een korte motivatie met CV per email naar
stage@zupr.nl of kom langs op ons kantoor, Oude Boteringestraat 21. Meer weten?
Neem dan contact op met Han Jongstra, te bereiken op 06 18 40 95 61 of han@zupr.nl.
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