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Tech Lead

· In deze functie werk je samen met het core team mee aan de verdere ontwikkeling van onze responsieve web apps of 
applicaties.
· Dit team werkt vanop de Corda Campus in Hasselt, een mooie locatie gemakkelijk bereikbaar via openbaar vervoer en 
weg van de files.
· Door je passie voor development draag je bij aan het continue verbeteringsproces van de SDLC.
· Je werkt nauw samen met onze product analisten.
· Je bouwt mee aan het platform met hoge kwaliteit, die extra business value voor onze klanten genereert. 
· Door je technische bagage kan je een coachende rol opnemen.

· Je hebt een bachelor of master diploma informatica/ICT.
· Je bent begeesterd door de agile manier van werken ( SCRUM ) of je bent bereid je hierin onder te dompelen.
· Je beschikt over een uitgebreide kennis van web technologieën zoals HTML5, Angular 5, CSS en/of backend .NET .
· Je bent bekend met TDD/BDD/DDD.
· Je hebt ervaring met relationele databases (SQL, PostGreSQL).
· Ervaring met mobile (Android, iOS), AWS/Azure, Enterprise bus of NoSQL, BigData zijn pluspunten.
· Je beschikt over uitstekende communicatievaardigheden en een gezonde portie assertiviteit.
· Niet alleen jouw kennis is belangrijk maar evenzeer jouw motivatie, inzicht, attitude en ervaring.
· Je hebt een zeer goede kennis van het Engels en Nederlands

· Werken in een snel groeiende startup in Limburg.
· Een aantrekkelijk salaris, aangevuld met tal van extralegale voordelen.
· Een boeiende en uitdagende job.
· Je wil graag samenwerken met toffe collega’s.

Jouw uitdaging?

Wie zoeken we?

Waarom meegroeien met Cubigo? 

Mensen en software zijn je passie?
Wil jij meewerken aan innovatie in één van de maatschappelijk belangrijkste sectoren? Wil jij je creativiteit inzetten om 
mensen echt te helpen en slimme oplossingen te bedenken voor één van de grootste problemen van nu, de vergrijzing?
Om ons core development team te versterken zijn wij op zoek naar een m/v:


