Java Full Stack

Function type:

Freelance - Vast

Location:

Brugge

Duration:

12m

Reference:

202008370

Description:
Wij zoeken in de eerste plaats naar kandidaten met het ‘Anankei DNA’. Dit zijn gemotiveerde kandidaten met
een positieve ingesteldheid en ‘can do’ mentaliteit. Dream IT, Trust IT, Go for IT: dit is wie we zijn.
Dream IT: Hoog mikken: het zit in onze genen. Ambitie uitstralen. Elke dag dromen over wat de volgende dag
kan brengen.
Trust it: Er loopt bij anankei een pak talent rond. Daarom vertrouwen wij er altijd op dat alles goed komt.
Talentvolle collega's die elkaar vertrouwen dat is een garantie op succes.
Go for IT: Wij hebben het liever over uitdagingen dan over problemen. Wij zoeken en vinden oplossingen, ook
als die niet voor de hand liggen. Wij gaan ervoor.
Wie dit DNA met ons deelt, past 100% bij ons.
Voor onze klant uit Brugge zijn we op zoek naar een Full Stack Java specialist.
Hoe ziet jouw dag eruit ? :
Je komt in een SAFE/Scrum team terecht waar je gezien de huidige maatregelen voornamelijk van thuis uit zult
werken.
Ben je iemand die gemakkelijk van thuis kan werken en de nodige maturiteit heeft om met vrijheid om te gaan,
dan ga je een leuke opdracht tegemoet.
De communicatie zal voornamelijk via Teams of Skype gebeuren.
Leuke extra :
Het gaat hier over een lange opdracht van twaalf maanden dus je kan als consultant of freelance rekenen op
zekerheid.

Requirements:

Jouw technische kennis :
- FE development: Angular 6, 7, 8 op basis van een Liantis Pattern Library (Bootstrap based)
- BE development: Java, JSF, Spring framework, Spring Boot, JPA (Hibernate), REST, Messaging (RabbitMQ)
- Test automatisatie: JUnit, Selenium, Cucumber, Serenity
- Tooling: Maven, GIT, IntelliJ, Jenkins, SonarQube
- Analyse: Enterprise Architect, Confluence en Jira (Adaptavist plugin voor testing)
- Planning : Microsoft project plan
Taal :
- Nederlands
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