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De functie
Jij gaat je veel bezig houden met ons platform “mobiele voorziening” waarop de apps voor Achmea medewerkers (‘Business to Employee’)
worden uitgerold. Het gaat hierbij om zowel native apps als zelf ontwikkelde apps (HTML5/Android/iOS). Ook bij bestaande apps is het vaak
nodig om aanpassingen te doen zodat de apps in het Achmea landschap kunnen landen. Om de continuïteit van dit platform te borgen en om dit
platform in de toekomst verder uit te kunnen bouwen, zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega software engineer die alles van mobility wil
leren.
Als je bij ons begint, ga je een hele hoop leren en veel ervaring opdoen met verschillende technieken. Je kunt hierbij denken aan:
• diverse tools en thema’s die gerelateerd zijn aan SAP Fiori (front-end ontwikkelen, basis HTML5)
• Java (SAP is gebaseerd op Java)
• de architectuur en inrichting van de mobiele B2E voorziening bij Achmea
• Je gaat wegwijs worden in de inzet van diverse apps, zoals iBABS app, Verint app, SmartOffice app, Mdocs App, SAP apps en Touchdown
app
Het profiel
Naast een afgeronde HBO opleiding heb jij een enorme wil en de volharding om via opleidingen en coaching veel nieuwe dingen te leren en je
eigen te maken. Daarnaast vragen wij van jou een ‘hands on’ mentaliteit, zelfstandigheid en dat je goed in teamverband kan werken. Je staat sterk
in je schoenen en blijft overeind in een hectische en veranderlijke omgeving. Je schakelt makkelijk en snel op verschillende niveaus en zoekt
proactief contact met de business. Daarbij ben je je ook bewust van politieke factoren.
Een technische achtergrond is geen must, maar wel mooi meegenomen. Als je al ervaring hebt met thuis programmeren in bijvoorbeeld Java en
daarnaast ook al wat ervaring hebt met Agile werken, dan is dat fijn.
Binnen Achmea stellen wij het klantbelang centraal. Dit betekent dat wij alleen producten en diensten aanbieden met toegevoegde waarde voor de
klant op de lange termijn. Het is daarom belangrijk dat je in deze functie de belangen van de klant onderkent en zichtbaar afweegt ongeacht of je
nu direct of indirect klantcontact hebt. Je geeft de klant wat hij/zij werkelijk nodig heeft
Jouw afdeling
Je bent onderdeel van Achmea’s SAP Integratie team. Binnen dit team maken software engineers en architecten het ontwerp en ontwikkelen ze
oplossingen binnen de Software Oriented Architectuur van Achmea. Dit top-development team bestaat uit 20 collega’s die up-to-date zijn van de
nieuwste ontwikkelingen. Je werkt daarnaast ook nauw samen met de collega’s van diverse andere ontwikkelteams. Gemiddeld is ons team met
zo’n 20 projecten tegelijk bezig.
Je standplaats is Tilburg, maar eens in de twee weken ga je naar Apeldoorn voor de ‘keek op de week’. Hier zitten andere collega’s en je hebt
dan ook de kans om mee te kijken met deze collega’s en andere technieken te zien en te leren. Denk hierbij aan IoT, API management en
Security.
Wij bieden
Achmea geeft jou een inspirerende werkomgeving met veel kansen om jezelf te ontwikkelen en door te groeien naar bijvoorbeeld een rol als
Solution of Domein Architect. Je komt in aanraking met veel nieuwe technologieën en krijgt de kans om je steeds weer in nieuwe dingen te
verdiepen.
Daarnaast bieden we o.b.v. een 36-urige werkweek ook:
• Een bruto maandsalaris tussen €2.543 en €3.507. Het exacte salaris stemmen we af op de kennis en werkervaring die jij meebrengt.
• Je neemt regie over je eigen loopbaan waarbij er veel mogelijkheden zijn voor opleiding en ontwikkeling.
• Opleidingen, trainingen en masterclasses op kosten van Achmea, zodat jij specialist wordt binnen een van onze technologieën.
• Grote vrijheid om tijdsonafhankelijk te werken. Thuiswerken of 4x9 uur werken kan gewoon.
• Natuurlijk bieden we ook een vaste eindejaarsuitkering en een goede pensioenregeling
Solliciteren en meer weten?
Hebben we je interesse gewekt? Aarzel niet en bel onze recruiter Tamar Noordermeer (0613333614) of solliciteer direct via de sollicitatiebutton!
Het selectieproces bestaat uit een online assessment, 1e gesprek en 2e ronde. Pre Employmentscreening is vast onderdeel van de selectie.
Achmea maakt voor de invulling van deze vacature geen gebruik van een Werving & Selectiebureau of andere Intermediair.

