
   

  
  

  

 

Gezocht: back-end developer ( 4 jaar ervaring) 

 
 

Wil jij meebouwen aan het meest innovatieve mobiliteitsplatform met internationale ambities? Kom 

dan met ons praten over jouw bijdrage aan Tranzer! 

Tranzer is het platform dat alle vormen van mobiliteit aggregeert. Plannen, boeken en reizen met de 

trein, bus, tram, taxi, fiets en deelauto en dat allemaal vanuit één applicatie. Onze missie is om alle 

soorten mobiliteit te integreren en aan te bieden om zo onze steden toegankelijk en leefbaar te houden. 

Tranzer levert de platform diensten via een API aan bedrijvenplatforms met grote klantenbestanden 
zoals luchtvaartmaatschappijen, leasemaatschappijen, banken en boekingsplatforms. Tranzer maakt 

het mogelijk dat vanuit die grote bedrijvenplatforms tickets voor mobiliteit direct gekocht kunnen 

worden. Na aankoop verschijnt het ticket in de telefoon en kan direct gereisd worden. We zijn nu 
actief in Nederland, België en Italië en we bieden alle internationale treinen in Europa aan. Sinds 

begin 2019 heeft Tranzer ook twee investeerders aan boord om de wereld te gaan veroveren. Ons 

kantoor bevindt zicht op station Amersfoort Centraal.  
 

Als back-end/full stack developer bouw je mee aan de toekomst van mobility as a service! Je wordt 

onderdeel van het ontwikkelteam dat verantwoordelijk is voor de techniek van het hele systeem.  

 
Je gaat meedenken en bouwen aan een innovatief product, met een ontwikkelstack waar wij heel blij 

van worden: Django / Node.js / Postgres / Elastic / AWS / Docker.  
 

Wij zoeken iemand die: 

● Gelukkig wordt van coden en hier goed in is 

● Minimaal 4 jaar ervaring heeft in backend development 

● Veel ervaring heeft in API’s bouwen en deployment naar AWS ( of soortgelijk ) 

● Zelfstandig, creatief en slim is 

● Analytisch en oplossingsgericht ingesteld is 

● Bereid is om feedback van collega’s te krijgen en feedback te geven aan collega's 

● Bereid is om veel te leren 

● Humor heeft  

● Interesse heeft in mensen 

 

Ben jij op zoek naar een baan met: 

● Vrijheid en verantwoordelijkheid 

● Een toffe werkomgeving 

● Gezellige mensen 

● Lekkere koffie 

● Af en toe een potje tafelvoetbal? 

 

Stuur dan je CV en motivatie naar hello@tranzer.com. Als je vragen hebt, kijk dan op 

www.tranzer.com of bel met Sanneke Mulderink op 06 103 226 94. Wie weet loop jij binnenkort rond 

op ons kantoor! We kijken uit naar je reactie. 
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