VACATURE
PINCH is een jong en ambitieus bedrijf dat branded apps bedenkt en ontwikkelt voor o.a.
mobile & tablet. Met eigen initiatief en gelijkwaardigheid hoog in het vaandel biedt het alle
kansen en mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. De mensen achter PINCH hebben
jarenlange ervaring in mobile en zijn verantwoordelijk voor miljoenen downloads uit de
Google Play en App Store. PINCH onderscheidt zich op concept, development, marketing en
advies, met een focus op iOS en Android.
Wij zijn per direct op zoek naar een ambitieuze en gepassioneerde:

Android Developer (Medior / Senior)
Als Android developer ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en ontwikkelen van
Android apps. Je stelt je pro-actief op in het ontwerpproces waardoor je tijdig problemen en
kansen herkent. Je adviseert de interne organisatie en ook de opdrachtgever / klant over de
kansen en oplossingen voor Android apps.
Tijdens het ontwerpen en ontwikkelen kun je bruggen slaan tussen iOS en Android en
herken je de verschillende kansen om op beide platformen de beste oplossingen te kiezen
voor een unieke gebruikerservaring.
Je werkt aan innovatieve producties van wisselende omvang en doorlooptijd. Uiteraard werk
je grondig en nauwkeurig zodat de informatieveiligheid, privacy en integriteit gewaarborgd is.
Je bent altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt en kijkt uit naar de
volgende (technische) uitdagingen.
Bij PINCH heerst een enthousiaste en informele bedrijfscultuur waarin veel ruimte is voor
eigen initiatieven en producties. Een perfecte plek voor een Android developer die zich
verder wil ontwikkelen, op zoek is naar technische en conceptuele uitdagingen, streeft naar
succes, perfectie en interesse heeft in innovatieve vormen voor mobile.

Vereiste kwalificaties
•
•
•
•

Je hebt als medior/senior Android developer minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in
mobile app development;
Je hebt een relevante HBO of WO opleiding of denkniveau. Bij voorkeur een
technische achtergrond. Bijvoorbeeld (technische) Informatica of Computer Science
gerelateerd;
Je beheerst Java en bij voorkeur ook Kotlin en hebt aantoonbare ervaring met de
Android SDK en Android Studio (of IntelliJ);
Je bent bekend met en gebruikt het liefst Git/Maven/Gradle/Jenkins;

•
•
•
•
•
•
•

Je hebt aantoonbare ervaring met object georiënteerd programmeren en vraagt je af
of er nog mensen zijn die dit niet doen;
Je weet op een constructieve/„hands-on" manier om te gaan met deadlines;
Je kunt de interne organisatie en ook de klant adviseren over uitdagingen en kansen
op het Android platform t.o.v. andere platformen (zoals iOS);
Je hebt een „can-do” mentaliteit;
Je kijkt kritisch naar je eigen werk en/of dat van anderen;
Je bent in staat zelfstandig en in teamverband te werken;
Je werkt snel en nauwkeurig en laat tijdsdruk geen reden zijn om geen unit tests te
maken;

Bonus
•
•
•
•

Kennis van RxJava
Ervaring met Agile project management, bijv. Scrum
Kennis van JSON/XML
Kennis van de iOS SDK

Persoonlijkheid
Je bent iemand die creatief is en het leuk vindt om in een team bij te dragen aan projecten
die een doorbraak kunnen betekenen. Je hebt een passie voor het ontwikkelen van nieuwe
applicaties. Daarbij ben je precies en werk je nauwkeurig. Je bent iemand die goed is in
plannen en zorgt dat jij je deadlines haalt. Daarnaast verwachten we van je dat je op de
hoogte blijft van de nieuwste Android mogelijkheden en die kan omzetten naar ideeën in
apps.
Je bent initiatiefrijk en je beschikt over een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel, maar
ook humor. Je bent geïnteresseerd in marktontwikkelingen / trends en je hebt een passie
voor alles wat met mobile te maken heeft.

Wij bieden
Werken bij PINCH betekent dat je uitdagingen en avontuur niet uit de weg gaat. Naast een
prettige werkomgeving en ditto salaris biedt werken bij PINCH de startup ervaring. Doordat
we nog klein in omvang zijn en omdat iedereen dezelfde commitment heeft, is er veel ruimte
om je eigen ideeën en plannen tot uitvoer te laten komen.

Interesse
Stuur je cv met motivatie naar tim.klein.haneveld@pinch.nl
Vragen over dit profiel? Bel dan gerust met Tim Klein Haneveld 06 - 10 90 76 11
Acquisitie stellen wij niet op prijs.
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