
React Native app developer stage 
Ben jij dé talentvolle developer die geïnteresseerd is om meer te leren over het mobiele React 
Native framework? Dan hebben wij een uitdagende stage voor jou. 
 
Tijdens je stage bouw je mee aan innovatieve webapplicaties voor verschillende 
opdrachtgevers. Je lost problemen op voor grote accounts zoals Unilever, TotaalBED, Visma, 
Go Ahead Eagles en Primagaz.  
 
Als er functionaliteiten bijkomen en of onderhoud noodzakelijk is, help jij om dit in de applicaties 
te verwerken. Je werkt met applicaties die veel data moeten verwerken. Het is belangrijk dat je 
overzicht houdt en dat je nauwkeurig, zelfstandig én in teamverband kunt werken. Tijdens deze 
stage krijg je veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om jezelf te ontwikkelen en nieuwe 
technieken te ontdekken. 

Wat bieden wij jou? 
● Informele werksfeer waar jij als developer je ding kunt doen; 
● Een gaaf kantoor met uitzicht over Deventer direct naast het centraal station; 
● Werken met grote opdrachtgevers met uitdagende opdrachten; 
● Een stageplaats in een groeiend bedrijf; 
● Een passende stagevergoeding o.b.v. prestatie; 
● De mogelijkheid om aan je persoonlijke ontwikkeling te werken; 
● Lekker koude (speciaal)biertjes en een potje FIFA op vrijdagmiddag. 

Wat verwachten we van jou? 
● Je hebt ervaring met programmeren in het Laravel framework; 
● Je zit in het laatste jaar van je opleiding; 
● Je bent leergierig, gedreven en volgt nieuwe ontwikkelingen; 
● Je bent flexibel en hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel; 
● Je bent klantgericht en communicatief vaardig. 

Kennismaking 
Werken bij MSML betekent deelnemen in een jong en gedreven team dat er alles aan doet om 
kwalitatief goede producten op te leveren aan haar klanten. Jij bent onderdeel van dit team en 
samen zorgen we voor succes. Graag komen we met jou in gesprek om niet alleen kennis te 
maken met ons mooie uitzicht of lekkere koffie, maar ook praten we graag inhoudelijk met je 
over je wensen en ambities. 
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