
PitCrew zoekt 
perfectionistische 
computerfreak
(ja, we bedoelen jou!) 

Software Developer, Programmeur of gewoon die ene perfectionist die de hele dag 
met zijn hoofd in het scherm zit; het maakt ons niet uit zolang je het kaartenhuis 
maar staande houdt. Het kaartenhuis dat je nota bene zelf hebt gebouwd, hebt uitge-
breid, hebt gevoed. Het kindje waar je geen afscheid van kan nemen. Want ja, software 
is net als een tamagotchi; als je het niet voedt, gaat het dood...

Jij bent die fanatieke IT lover die niet stopt tot hij (of zij!) software aflevert die zo 
goed als perfect is. {Jij begrijpt codes met allemaal <kleurtjes> en 
(haakjes) die voor anderen geen zak betekenen}. Eventuele bugs 
speur je op en vang je in je zorgvuldig geweven web waar je ze te grazen neemt. Je 
denkt zelfstandig, werkt zelfstandig en draagt oplossingen voor die we als team op-
pakken en uiteindelijk samen vieren.

Jij kijkt graag onder de motorkap van het systeem, controleert of alle radertjes draai-
en en de code naar behoren functioneert. Je ademt Continuous Delivery. Zodra er 
lampjes gaan branden, roep je het team bijeen voor een pitstop waarna we er met z’n 
allen onze schouders onder zetten. Pietluttige requests pak je enthousiast op. Moet 
het veld net wat naar links? De button in een andere kleur? Of een doorverwijzing op 
een andere manier? Jij past het aan!

Een HBO of WO papiertje is jouw toegangsticket tot de pit. Je hebt minimaal het 
medior niveau als C# ontwikkelaar bereikt. En zo niet; dagen wij je uit om ons om-
ver te blazen. Want elke dag weer sta je voor ons klaar, help je onze 15-koppige crew 
met de meest gave developments. Zolang jij als deep thinker maar alle kaarten van het 
kaartenhuis overeind houdt, zullen wij je met open armen ontvangen op onze spreek-
woordelijke racebaan! 

Interesse? Stuur dan je cv en een korte motivatie naar benjamin@pitcrew.nl
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