Clever is op zoek naar een Full Stack Developer (m/v) om onze groei te ondersteunen.
Functieomschrijving
Als Fullstack Developer werk je mee aan de verdere ontwikkeling van ons platform voor artificieel
intelligente chatbots.
Je kennis JavaScript gooi je in de strijd met tools als Node.JS, React en Go. Je helpt mee aan het ontwerp van
de architectuur van de oplossing en test nieuwe technologieën uit in de ontwikkeling van nieuwe AI
toepassingen.
Kortom: Develop the future
Profiel
– Diploma (Toegepaste) Informatica / Computerwetenschappen
– Algemene kennis van API ontwikkeling, Node JS, React en Javascript
– Een eerste ervaring in het ontwerpen van de architectuur van een technische oplossing
– Een eerste ervaring met de ontwikkeling van chatbots is een voordeel
– Kennis van Big data oplossingen is een voordeel
– Houdt van het creatief bedenken en uittesten van nieuwe oplossingen
– Houdt van het omgaan met klanten
– Een intrapreneur die zelf creatief op zoek gaat naar oplossingen
Essentieel: Je bent de leergierig en test graag nieuwe technologie uit
Aanbod
– Een job in een sterk groeiende start-up waar je zelf mee het beleid kan bepalen
– Een job waar je de flexibiliteit hebt om zelf je locatie en tijdsindeling te bepalen
– Een marktconform loon met groeimogelijkheden
– Friday drinks op kantoor in een stimulerende omgeving
Over Clever
Wij zijn een sterk groeiende team van Data scientists, marketeers en developers gespecialiseerd in Artificiële
Intelligentie. Wij maken chatbot en AI oplossingen voor alle grote Belgische B2C bedrijven.
Onze waarden zijn:
Customer delight: Wij streven naar de maximale meerwaarde voor onze klanten op een professionele en
integere manier
Can do: Wij lossen niet enkel standaardvragen op maar vinden een oplossing voor elk probleem
Team delight: Het geluk van onze medewerkers is essentieel en wordt actief gestimuleerd
Onze kantoren aan de zuidkant van het centrum van Gent zijn gemakkelijk te bereiken, op fietsafstand van
het station Gent-Sint-Pieters.
Interesse?
Stuur je cv naar maarten@clever.be

