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Senior Java Developer
Omschrijving
BTC Direct is een van de toonaangevende cryptocurrency brokers in Europa. Met
meer dan 600.000 gebruikers vandaag de dag hebben we een sterke basis staan,
maar dat is voor ons nog maar het begin. Met de uitrol van onze nieuwe producten
willen we de komende jaren uitgroeien tot Europees marktleider en tegelijkertijd ons
bereik uitbreiden naar de rest van de wereld.

Organisatie
BLOX

Locatie
Wijchenseweg 102, Nijmegen

Geplaatst
29/10/2020

Ons team bestaat nu uit ~ 45 getalenteerde professionals, maar als we al onze
doelen willen bereiken, zal dat binnen 12 tot 16 maanden waarschijnlijk gaan
verdubbelen. Werken in een snel groeiend bedrijf is niet voor iedereen weggelegd.
Het vergt flexibiliteit en een hoge mate van verantwoordelijkheid. Als je je daarin in
kunt herkennen, als je op zoek bent naar een plek waar jij het verschil kunt maken
én waar je in staat wordt gesteld jezelf op alle fronten door te ontwikkelen dan is
deze rol mogelijk iets voor jou.

Waar ga je aan meewerken?
Heb je ooit de pijn ervaren van het uitleggen van crypto aan je vrienden en familie?
Het eindigt meestal met het feit dat ze je wat geld geven, zodat je het voor hen kunt
kopen. Die dagen behoren tot het verleden. We hebben het handelen in crypto voor
iedereen leuk en gemakkelijk gemaakt. BLOX is een mobiele app, beschikbaar voor
IOS en Android. We zijn momenteel op zoek naar een senior Java-ontwikkelaar om
ons team van getalenteerde professionals te versterken. Het hoofdkantoor is
gevestigd in Nijmegen maar we hebben ook wat kantoorruimte in Amsterdam.
BLOX wordt ondersteund door Europa’s toonaangevende cryptocurrency-makelaar
BTC Direct.
Wil je producten bouwen die door miljoenen gebruikers zullen worden gebruikt en in
de tussentijd plezier hebben? Lees verder!
Werken bij BLOX is niet voor iedereen weggelegd. Je werkt aan high-end
applicaties die duizenden transacties per seconde aankunnen. Je zult gemotiveerd
moeten zijn om de beste code van je leven te leren en te schrijven. Je werkt met
een team rocksterren van over de hele wereld, dus bereid je voor om jezelf naar een
heel nieuw niveau te tillen.

Wat verwachten wij van jou?
Je bent een gepassioneerde zelfleerder
Je hebt de ambitie om schone, efficiënte code te schrijven
Je bent sterk in debuggen en geef de mentaliteit nooit op
Je hebt een sterke beheersing van java 8+
Je hebt sterke kennis van OOP en Design Patterns
Je hebt kennis van spring framework (Spring Boot, Spring data en Spring
Security tenminste)
Je bent bekwaam in het ontwikkelen van RESTful API’s
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Je bent vertrouwd met Junit en schrijftoetsen in het algemeen
Je bent comfortabel met git
Eerdere ervaring met MicroService-architectuur en hun
communicatiemiddelen is een pré
Ervaring met spring webflux en reactief programmeren is een pré
Docker en Kubernetes kennis is een pré
Ervaring met CQRS en DDD (domain driven design) met behulp van
AxonFramework is een pré

Wat mag je van ons verwachten?
Belonen van initiatiefnemers
Iedere werkgever roept het, maar bij ons is het waar: wij hebben de
lekkerste koffie
Een marktconform salaris
Persoonlijk ontwikkelingsbudget
Mogelijkheid om deels remote te werken
Veel activiteiten buiten het werk om zoals jaarlijkse deelname aan de viking
run en gezellige borrels
Een gloednieuwe Macbook, om altijd en overal te kunnen werken
Wil je fietsen naar het werk? Dan krijg je van ons een branded bike!

Wanneer kan je beginnen?
Kan jij niet wachten om een verschil te maken voor de crypto wereld? Mail dan jouw
CV en motivatie naar Judith Theunissen: j.theunissen@btcdirect.eu. Liever eerst
meer informatie? Ook dan kan je haar een mailtje sturen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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